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PART ONE

nis, negu Clevelande, tačiaus 
šiuo tarpu Pittsburghe mūsų 
veikla yra geresnė tuo būtent No. 13 Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

žvilgsniu, kad čia susiklausy
mas drauguose geresnis. Be to, 
šičia padaryta bendro fronto 
užuomazga.

Kultūriniame darbe Pittsbur
ghe labai didelį darbą atlieka 
draugė Norkiūtė (Gasiūnienė). 
Jinai vadovauja Lietuvių Jauni
mo Kliubo chorui ir orkestrui. 
Pastarasis, savo ruožtu, patar
nauja visom organizacijom jų 
pramogose. Be to, Šis talentin
gas ir gerai pralavintas jauni
mo būrelis plačiai dalyvauja ir 
tarptautinėse pramogose.

Teko kalbėtis su socialisti
niais veikėjais, Dargiu, Mažiuk- 
na ir kt. Jie pasitenkinę tuo 
faktu, kad tarpe ALDLD ir 
LDD dabar vedamos derybos 
del susivienijimo. Be abejo, jų 
tas pasitenkinimas yra nuošir
dus.

Juozas Baltrušaitis mano, 
kad pradėtasis bendras fron
tas Pittsburghe neturėtų tenkin
tis tik politine veikla. Jo nuo-! 
mone, reikėtų plėšt ir kultūrinis I 
darbas organizuotuose lietuviuo
se darbo žmonėse. Aš jam pri
miniau, kad būtų galima pakelti 
klausimas apie bendras savitar
pinio lavinimosi mokyklas, o be 
to ir apie išleidimą Pittsburgho 
ir jo apielinkės lietuvių organi
zacijų istorijos.

Tose vietose, kur man dabar 
teko lankytis (kalbu apie Pitts- 
burghą ir jo apielinkes), randa
si nemažai mūsų senų skaityto
jų, skaitančių “Laisvę” nuo pat 
josios pasirodymo. Tūli lais- 
viečiai prisidėjo su doleriuku-ki- 
tu pasveikinimui “Laisvės” su 
jos jubilėjum, o daugelis žadė
jo ją padaryti greitu laiku.

Beje, Pittsburghe patys pir
mutiniai mūsų laisviečiai pasi
žadėjo sumedžioti daugiau savo 
kolegų ir bendrai suruošti ko
kią nors didelę pramogą sidabri
nio “Laisvės” jubilėjaus proga. 
Sveikintinas žygis!

Palyginus Clevelandą su Pitt- 
sburghu, galima tas pasakyti: 
pirmajam labai geras mūsų jau
nimo judėjimas. Ten, apskri
tai, LDS darbas gerai varomas 
pirmyn. Bet Clevelande verda 
bereikalinga ir žalinga tarpusa- 
vė suaugusiuose drauguose ko
va. Pittsburghe LDS narių tik 
keliolika, bet čia APLA užima 
vietą LDS. Čia, kaip sakyta, 
drauguose susiklausymas geras 
ir su kitomis sriovėmis mūsų 
draugai moka geriau susikalbėt.

Man išrodo, d. Gasiūnas vei
kia ne tik daug, bet nuošir
džiai ir tolerantiškai, o tai reiš
kia didelį dalyką.

Japonija Prašo, kad Sovietai 
Paleistų Jos Šnipus Lakūnus

TOKIO.— Japonijos už
sienių reikalų ministeris 
Koki Hirota sausio 13 d. 
prašė per Sovietų ambasa
dorių Jurenevą paliuosuot 
du japonų karininku lakū
nu, kurie buvo nutūpę šni
pinėjimo tikslais Sovietinia
me Sibire, už 20 mylių nuo 
Manchukuo rubežiaus. Hi
rota aiškino, būk tiedu la
kūnai “netyčia ir nenoro
mis” ten nusileidę. Jiedu 
tapo suimti ir jų lėktuvas 
užgrėbtas.

Tiedu japonai bandė pa
sipriešint ir buvo pašauti. 
Dabar jie randasi Sovietų 
ligoninėje.

Nuodytojas Lietuvis 
A. Ambrose Nusižu
dė New J. Kalėjime
JIS NUŽUDĘS 10 ŽMO
NIŲ DEL APDRAUDOS

CAPE MAY, N. J.—Per
eitą šeštadienį kalėjime nu
sižudė lietuvis Adomas Am
brose, 45 metų amžiaus. Jis 
buvo areštuotas už žmonių 
apdraudimą ir paskui žudy
mą, idant gautų jų pomirti
nes.

Pereitą penktadienį Amb
rose kalėjime prisipažino, 
kad tai jis nužudė Juozą 
Jesbutį. Iš apdraudos kom
panijos jis už Jesbutį išsiko- 
lektavo $10,000.

Be to, Ambrose buvo įtar
tas, kad jis nunuodijo bei 
kitaip nužudė Klemensą 
Miežį, Vincą Gabrielaitį ir 
Joną Naviką, už kuriuos pa
skui pasiėmė $4,821 apdrau
dos.

Vyriausybė turėjo nuo
žiūra, kad A. Ambrose buvo 
panašiai apsidirbęs ir dar 
su septyniais žmonėmis.

Areštavus Ambroza, bu- 
vo suimti ir trys jo sūnūs: 
Feliksas, Juozas ir Bruno, 
21, 20 ir 18 metų amžiaus, 
kaipo svarbūs liudininkai. 
Bet tėvui nusižudžius, jie li
ko paliuosuoti sausio 14 d.

Italu Bombos 10 Ethio- 
py Užmušė, 10 Apakino

ADDIS ABABA.— Asso- 
ciated Press pranešimais, 
italų lėktuvai šiaurinėj Et- 
hiopijoj sprogs t a m o m i s 
bombomis sudaužė vieną 
bažnyčią ir nužudė bei pa
vojingai sužeidė 10 joj bu
vusiu ethiopų. Kiti 10 likę 
apakinti nuodingų dujų 
bombomis.

Sausio 15 d. italai, ko
manduojami generolo Gra- 
zianio, pradėjo smarkiai at- 
akuot ethiopus, vadovauja
mus kunigaikščio Demtu, 
Dolo srityje, pietuose.

• Šiaurėj italai taipgi ren
giasi pasmarkintiems veiks
mams.

Mūšiuose į šiaurę nuo 
Makale kelios dienos atgal 
liko nukauta 65 italai ir 
ethiopai.

Kankinimais Privertė 8-nis 
Turkus Prisiimt Sumoksią 
Ant Prezidento Gyvybės

ISTANBUL, Turkija. — 
Prasidėjo teismas prieš 8 
turkus, kaltinamus, kad jie 
padarę sumoksią nužudyt 
Turkijos prezidentą Musta
fa Kemalį Ataturką. Po 
arešto, kalėjime jie prisipa
žino esą kalti; bet dabar tei
sme sako, jog slaptoji poli
cija kankinimais privertė 
juos prisipažint, nors jiem 
nei galvon neatėję žudyt 
Mustafą Kemalį. -

Poplar Bluff, Mo.— Per 
Willard namo gaisrą sude
gė 5 žmonės.

MASKVA, Sausio 14. — 
Sovietų finansų komisaras 
Gregoras Grinko paskelbė 
Visos Sovietų Sąjungos 
Centro Pildančiojo Komite
to susirinkime, kad šiemet 
reikės 78,500,000,000 rublių 
įvairiems valstybės dar
bams, ir iš tos sumos teks 
14,800,000,000 rublių paskirt 
šalies apsigynimo tikslams.

Pernai Sovietų armijai, 
laivynui ir kitiems šalies 
gynimo reikalams buvo ski
riama 6,500,000,000 rublių, 
bet, pagal New Yorko 
Times pranešimą, išleista 
dar pora bilionų daugiau. 
Sovietų armija 1935 m., 
anot to paties pranešimo, 
buvo padidinta iki 1,000,000 
vyrų.

Drg. V. Molotov, Grinko 
ir kiti Sovietų vadai nuro
dė, jog dabar karo pavojus 
Darbininkų Šaliai yra kur 
kas labiau padidėjęs, atsi
žvelgiant į Japonijos su- 
mokslus su Hitleriu.

"Pernai Japonijos kariai 
padarė eilę provokatoriškų 
įsibriovimų į Sovietų Sibi
rą; įvyko su jais ginkluotų 
susikirtimų.

Dabar Japonija ruošiasi 
užgrobt Išlaukinę Mongoli
ją, Liaudies Respubliką, es
ančią artimuose ryšiuose su 
Sovietų Sąjunga. Dar tik 
kelios dienos atgal du Japo
nijos karininkai su lėktuvu 
nutūpė Sovietiniam Sibire 
už 20 mylių nuo Manchukuo 
sienos. Jie tapo suimti kaip 
Japonijos šnipai. Japonija 
reikalauja juos paliuosuot. 
Bet Sovietai juos laikys, kol

Sovietų Sąjunga yra pasirengus atmušt užpuolimą, kurį Japonija ir Hitleris planuo
ja prieš Darbininkų šalį. Antra, tik Sovietų pasipriešinimo bijodami, hitleriečiai ir 

Japonija dar nedrįso užgrobt Lietuvą ir Liaudišką Mongoliją.

SOVIETU ŠALIAI AP
SIGINT SKIRIAMA 
14 B1L10NŲ RUBLIU

Statybai Bus Išleista 28 
Bilionai Rublių.

Cechoslavai Suėmė Na- 
ziy Žmogžudžių Vadą

-----,—
PRAGA, sausio 14. — Če- 

choslovakijos policija suėmė 
Hitlerio agentąJosefą 
Daubnerį, kaipo vadą nazių 
palaikomos žmogžudžių šai- 
kos. Daubnerį kaltina, kad 
jis su sėbrais 1933 m. rugp. 
mėnesį norėjo pasigrobt iš 
Čechoslovakijos . hitlerinin
kų priešą profesorių Theo- 
dorą Lessingą, pergabent jį 
į Vokietiją ir atiduot į na
zių nagus. Kada šis pasi
nio jimas hitlerininkams ne
pavyko, tai po dviejų dienų 
jie nušovė profesorių jo 
viešbutyje Marienbade.

Pas Daubnerį rasti doku
mentai iš Vokietijos parodo, 
kad jam buvo užmokėta 200 
markių už prof. Lessingo 
pergabenimą Vokietijon.

Boston, Mass. — Buvęs 
sunkiasvorių kumštininkų 
čampionas Jack Sharkey 
mankštinasi, norėdamas iš- 
naujo dasivaryti iki čam- 
Ipionato.

Missouri valstijoj sausio 
15 d. valdžios agentai vos 
tik neužklupo garaže lietu
vį plėšiką žmogžudį Alviną 
Karpį. Tik kokių 5 minučių 
-trūkę jį pasivyt.

nuodugniai ištirs visą tą 
nuotikį.

Sunkiosios pramonės vi
ce komisaras M. M. Kaga- 
novič, pirmininkas Sovieti
nės orlaivių pramonės, at
kreipė dėmesį į reikalą pa- 
sibudavot daugiau ir galin
gesnių karinių lėktuvų.

Pagrindinės statybos dar
bams Sovietų vyriausybė 
šiemet skiria 28,700,000,000 
rublių, tai yra, antra tiek 
daugiau kaip apsigynimo 
tikslams.

DIDŽIAM LĖKTUVUI
SUDUŽUS, UŽMUŠTA

VISI 17-ka ŽMONIŲ
žuvo Trys Lakūnai ir 14 
Keleivių; Nelaimės Prie

žastis Nežinom^.

GOODWIN, Arkansas.— 
Naktį iš 14 į 15 d. sausio 
nukrito į pelkes ir sudužo 
didžiokas lėktuvą^ “South
erner,” skridęs iš Newarko 
į Los Angeles; liko užmuš
ti visi trys lakūnai ir 14 ke
leivių. Tai būsianti didžiau
sia iki šiol lėktuvo nelaimė 
Amerikoj.

Oras buvo gražus, ir lėk
tuvo nukritimo priežastis 
dar neišaiškinta. Būsią da
roma valdiški tyrinėjimai.

Tūli Darbo Federacijos 
Vadai Pataikauja Cariškam 
Augščiausiam Teismui

MIAMI, Fla.—Posėdžiau- 
ja Amerikos Darbo Federa
cijos Pildančioji Taryba. 
Ima ir klausimą delei šalies 
Augščiausio Teismo galios 
apkapojimo, idant jis nega
lėtų skelbti “priešingais” 
konstitucijai ir naikinti 
kongreso išleidžiamus nau
dingus įstatymus darbinin
kams ir farmeriams.

To reikalavo jau pereitas 
Darbo Federacijos suvažia
vimas Atlantic City. Bet 
tam vis dar priešinasi tūli 
Federacijos vadai, kaip kad 
W. L. Hutcheson, Dailydžių 
Unijos prezidentas, ir jo sė
bras Frank Duffy.

Federacijos prezidentas 
Wm. Green ir dauguma ki
tų valdybos narių pritaria 
'tokiam šalies konstitucijos 
pataisymui, kad Augščiau- 
sias Teismas daugiau nega
lėtų naikinti žmonėms nau
dingus socialius įstatymus.

Lenkų Teismas Įtarei 
Lietuvą Kaip Ukrainų 
Teroristų Rėmėją
SAKO, KAD LIETUVA PINIGAIS IR PASPORTAIS 

PADEDANTI JIEMS PRIEŠ LENKIJĄ ,

Amerikos Pinigyne Bus 
Didelis Nepriteklius
WASHINGTON.— Jung- 

tinių Valstijų iždo ministe
ris Morgenthau sausio 14 d. 
pranešė senatinei finansų 
komisijai, kad jeigu kon
gresas nutars tuoj aus išmo
kėt bonus ex-kareiviams, 
tarnavusiems laike pasauli
nio karo, ir tuo tikslu rei- 

I kės išleisti $2,000,000,000, 
tai šiemet valdžia turės 
$11,300,000,000 n e pr i t e k- 
liaus. Vien pribręstančioms 
senoms skoloms atsiteist 
šiemet teksią išleist $5,800,- 
000,000; bedarbių šelpimui 
reikėsią paskirt $2,000,000,- 
000.

Tai dar pirmas oficialis 
prisiminimas, kad Roosevel- 
to valdžia ketina bent kiek 
pinigų duoti tiesioginiam 
bedarbių šelpimui šiais me
tais.

Sudedant gi visas skolas 
krūvon, šių metų gale Jung
tinės Valstijos būtu skolin
gos $35,500,000,000/

Maža Vilties Hauptmannui 
Išvengt Elektros Kėdės

TRENTON, N.T., Sausio 
14.—Vietiniai federaliai tei
smai atmetė B r. R. Haupt- 
manno advokatų reikalavi
mą atidėt jo numarinimą 
elektros kėdėj ir paskirt 
naują teismą.

Hauptmann nusmerktas 
mirti šį penktadienį už la
kūno Lindbergho vaiko pa
grobimą ir nužudymą.

Kai kas spėja, kad New 
Jersey valstijos gubernato
rius Hoffman gal dar ati- 
dės mirties nuosprendžio 
įvykdymą.

Hauptmanno advokatai 
sako, esą naujų parodymų, 
kad Lindbergho sūnų “kid-l 
napino” ir nužudė kas ki-1 
tas, o ne Hauptmann.

Prez. Wilsonas Tik Skelbė 
Taiką, o Rengėsi Karui

WASHINGTON.— Sena- 
to tyrinėjančioji komisija 
savo posėdyj sausio 14 d. 
iškėlė aikštėn eilę laiškų 
buvusio prezidento Wilsono 
ir jo valdžios narių bei pa
tarėjų, iš kurių pasirodo, 
kad tuometinė Amerikos 
valdžia išanksto rengėsi ka
rui prieš Vokietiją, viešai 
šnekėdama apie savo “beša
liškumą” ir “troškimą” ne
sikišti į karą tarp talkinin
kų ir Vokietijos.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų miestų majorų ko
mitetas reikalauja, kad ša
lies valdžia paskirtų pinigų 
pašalpiniams darbams ir 
po liępos 1 d.

VARŠAVA, sausio 14. — 
Lenkijos teismas, vakar nu
teisęs tris ukrainiečius tero
ristus mirti ir devynis kitus 
kalėti nuo 7 metų iki gyvos 
galvos už vidaus reikalų mi- 
nisterio B r. Pierackio nužu
dymą, kaltino sykiu ir Lie
tuvą, kaipo remiančią tero
ristus prieš Lenkijos val
džią. Lenkų teismas šitaip 
įtarė Lietuvos valdžią:

“Be jokių abejojimų tapo 
įrodyta, kad ta ukrainiečių 
tautinė organizacija buvo 
apmokama iš Lietuvos val
džios iždo. Ji reguliariai 
gaudavo piniginę paramą iŠ 
Lietuvos valdžios, kuri, be 
to, palengvino šiai organi
zacijai veikti, suteikdama 
jos nariams oficialius klas
tingus pasportus, su kuriais 
jie galėjo važinėti į Ameri
ką, prisidengdami netikrais 
vardais.” C &•/J'

Apart jau nuteistų dvyH’-rt'“ 
kos ukrainiečių, lenkų teis
mas dabar Lwowe pradėjo 
bylą dar prieš 18 jų tautie
čių. Juos teisia už nužudy
mą ukrainiečio Bačinskio, 
buvusio jų organizacijos na
rio, kuris išdavinėjo slapta
jai lenkų policijai kitus na
rius savo tautiečius.

Įtardamas Lietuvos Val
džią, kaip ukrainiečių tero
ristų rėmėją, Lenkijos teis
mas padirbo vieną iš prieka
bių, kuriomis Lenkija galė
tų pateisint savo karą pries 
Lietuva, kuomet “pribręs 
laikas.” * •

Garvežių Darbininkai j 
Reikalauja 6 Valandų

■ Dienos
ALBANY, N. Y.—Gelžke- 

lių Garvežių Pečkurių ir 
Mašinistų Brolijos vadai 13 
sausio nutarė reikalaut, kad 
būtų išleista tokie įstatymai: 
sutrumpint darbo dieną nuo 
8 iki 6 valandų; apribot 
traukinių vagonų skaičių, 
kad joks traukinys nebūtų 
ilgesnis kaip 70 vagonų; kad 
tokį traukinį aptarnautų 
bent 4 darbininkai ir kad į 
kiekvieną garvežį būtų sta
toma po du darbininku.

Tų reikalavimų tikslas 
yra mažint bedarbę tarp 
gelžkeliečių ir užtikrint dir
bantiems didesnį saugumą. -

-- ■----- 7
Newark, N. J.—Howard 

Hughes sausio 14 d. atlėkė 
iš Los Angeles, CaL, per 9 
valandas ir 27 minutes, su
mušdamas ilgų oro kelionių 
greitumo rekordą.
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Šitaip “Vienybė” Mokina Savo 
Jaunimą

Brooklyno “Vienybėje” Tysliava irgi 
turi anglišką kolumną. Ją veda tūlas 
Vitalis Bukšnaitis. Sausio 14 d. laido
je tas vyrukas kalba apie komunistų siū
lomą bendrą frontą prieš karą ir fašiz
mą. Jis į savo vienminčius šaukia:

“Naujas ‘Bendras Frontas?’ Nereikia. 
Suorganizuokime ir atsukime “Bendrą Už
pakalį” tiems, kurie norėtų sugriauti įstai
gas ne tik lietuvių amerikonų, bet ir Jung
tinių Valstijų!”
Tai šitokio padorumo ponas Tysliava 

su savo “Vienybe” išmokino tautišką 
jaunimą—išmokino sudaryti “Bendrą 
Užpakalį!”

Shame on you, Mr. Tysliava!

Šalin Reakcinės Rankos nuo 
Mokyklų!

New Yorko valstijos seimelin įneštas 
bilius del tyrinėjimo visų šios valstijos 
mokyklų, tai yra, studentų ir mokytojų. 
Tam tikslui skiriama apie $150,000! To 
bjauraus sumanymo autoriai tvirtina, 
kad New Yorko mokyklose privisę tirš
tai radikalų ir komunistų. Tūkstančiai 
mokytojų ir desėtkai tūkstančių mokinių 
esą pavirtę tikrais komunistais.

Tai baisu reakcionieriams. Baisu 
Hearstui ir jo fašistinėms gaujoms. Mo
kytojai gali būti republikonais ir demok
ratais, bet negali būti liberalais, socialis
tais ir komunistais. Mokiniai gali skai
tyti Hearsto juodlapius, kaip “New 
York American,” bet negali skaityti 
“Daily Worker” ir “New Masses.” Taip 
protauja valstijos seimelio reakcinis ele
mentas.

Tegul tuos $150,000 paskiria alkaniems 
mokyklų vaikams. Tegul ponai fašistai 
atitraukia savo rankas nuo viešųjų mo
kyklų !

BOSTONO ŽINIOS
VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS

Komunistai

ŠYPSENOS

Dviejų Milionų Balsas už Lietuvą
Trečias Kongresas Prieš Karą ir Fa

šizmą, įvykęs Clevelande, atstovavo apie 
du milionu Amerikos organizuotų žmo
nių ir priėmė sekamą rezoliuciją Lietu
vos reikalais:

Kadangi Vokietijos valdžia grasina įsi
veržimu į Klaipėdos teritoriją, o tai būtų 
aktualis pavojus Europoj, nes Lietuva būtų 
priversta gintis, o tolygiai būtų į tą įtrauk
tos ir kitos šalys.

7 d. sausio, So. Bostone, 
įvyko komunistų kuopos vie
šas susirinkimas. Pranešimą 
davė distrikto , org. draugas 
Frankfeld. Po pranešimo dis- 
kusantų kaip ir nebuvo. Tik 
keletas klausimų pastatyta. 
Klausovų dalyvavo apie 40 
asmenų. Po susirinkimo buvo 
užkandžių ir arbatos. Parduo
ta keliolika įžangos tikietų į 
Lenino mirties paminėjimo mi
tingą, kuris įvyks 26 d. sausio, 
1936 metais, 8 vai. vak., Sym
phony Hall. Taipgi parduota 
keletas brošiūrėlių. Pasišneku
čiuota ir išsiskirstėm gerame 
ūpe. Sekantis .panašus susi
rinkimas įvyks vasario 3 d. 
Bus muzikos ir šokiai—prie
dui prie užkandžių—arbatos. 
Verta visiems įsitėmyt ir 
skaitlingai atsilankyt.

Aist.

te, rytoj uždarysite, nes reng
dami atskiriems asmenims pa
rengimus, kliubo neužlaiky- 
sit.”

Reikia pasakyt, kad šiuo 
tarpu Kliubo palaikymu rūpi
nasi šie draugai: Jacksonas, 
Matulevičius, Mickevičius, Sin- 
daras, Stukas, Talžunas, Jan-
kus. Kiti tik praeiviškai. Užtik
rinkite įplaukas, tuomet šie 
draugai nesipriešins antram 
kambariui.

Kliubietis.

Laivakroviy Balius

L a i v a k r oviai (Longshore
men) smarkiai ruošiasi prie 
savo baliaus, kuris įvyks sau
sio 22 d., 8 vai. vak., Conven
tion Hall, 56 St. Botolph St., 
Bostone. Koncertas nuo 8 iki 
9.

šokiai nuo 9 iki 12. Visus 
užkviečia.

Įžanga tik 50c.

MONTELLO ŽINIOS
pra- ras

Kliubas ir Jo Reikalai

LDS Vajus
Gana gražiai eina Lietuvių Darbinin

kų Susivienijimo naujų narių gavimo va
jus. “Tiesa” praneša, kad jau gauta 174 
nauji nariai. O vajuje, pasak “Tiesos,” 
kol kas tedalyvauja 58 kuopos. Šimtas 
kuopų dar nėra nė piršto pajudinę šiame 
darbe. Jas reikia gerai pabarti už tokį 
nerangumą.

Vajaus tikslas: 1,000 naujų narių iki 
seimo. Tai nedaug. Lai tik visos 158 
kuopos pasijudina, o ta tūkstantinė kvo- 

. ta bus išpildyta su kaupu.
ft 3>ar yra nemažai “Laisvės” skaitytojų, 
kurie nepriklauso prie LDS. Draugai ir 
draugės, kurie finansiniai ištesi, turėtų 
įstoti.

LDS yra puiki pašalpinė organizacija. 
Jos finansai stovi labai gerai—daug aug- 
ščiau, negu kitų panašių nacionalių pa- 
šalpinių organizacijų. Visiems LDS na
riams užtikrinta pašalpa ligoje ir pomir
tinė, užmerkus akis ant visados.

“Todėl, Jungtinių Valstijų Trečias Kong
resas Prieš Karą ir Fašizmą grieštai pro
testuoja prieš Vokietijos valdžios žingsnius. 
Toliau, Kongresas atsikreipia į Tautų Ly
gą, į visus žmones ir valdžias trokštančias 
taikos panaudoti jų galingą balsą, kad pra
šalinti pavojus, kurie taikai grasina.

“Toliau, nutariame įgalioti Amerikos Ly
gos Prieš Karą ir Fašizmą pirmininką, kad 
šios rezoliucijos kopijos būtų pasiųsta Vo
kietijos Valdžiai ir Tautų Lygai.”

Tai galingas Amerikos masių balsas 
prieš Hitlerį ir už Lietuvą. Tai ačiū 
mūsų judėjimui, kuris dalyvavo Cleve- 
lando Kongrese ir iškėlė Lietuvos rei- ! 
kalus. Kongresas padarė daug kitų gerų 
nutarimų. Mes turime įvykdyti juos gy
venimam

Po draugo A. Bimbos at
silankymo So. Bostone, Kliubo 
kambarių klausimu kilo smar
kių diskusijų, pasigrupavimų 
ir žalingų prasivardžiavimų. 
Niekas neginčina, kad patal
pa 2-se kambariuose būtų ge
resnė, negu vienam. Pavyz
džiui, kad ir toks nuotikis 
reikalauja atskirų kambarių: 
—Sekmadienio vakaras; prie 
piano keletas mergaičių, jau
nimo. Kitam salės gale du 
Jurgiu: t. y. Jurgis Likas ir 
J urgis Kudirka — šachmatais 
lošia. Apie 15 minučių ar dau
giau nei lūpas praveria, nei 
mirkčioja, sėdi sau, tik ret
karčiais vieno, tai kito ranka 
krust. Kilnoja “vyrus” ant 
šachmatų lentukės. Praviro lu

Tarptautiškai surengtos 
kalbos su užkandžiais ir šokiais 
atsibuvo 4 d. sausio. Jos pavy
ko neblogai. Rengtos paramai 
seneliui G. Woodbury, kurį me
tai . laiko atgal kapitalistinis 
teismas nubaudė $100 pabaudos 
ir tris mėnesius kalėjimo vien 
už tai, kam jis davė paramą 
R. Piasco apgynimui. Senelis 
Woodbury mano, kad R. Fias
co nėra .kaltas įvykusiose Bro-. 
therhood unijos generalio bor
do susirinkime muštynėse ir 
Piasco nekaltai pasiųstas 2^2 
metams į kalėjimą. Woodbury 
bylą vedė Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas. Ant vie
tos sukelta $15 su centais. Iš
leista keli daiktai laimėjimui 
ir gauta $6.35. Manoma, kad 
ir nuo parengimo liks kiek 
pelno. »

TDA lietuvių skyrius turėjo 
susirinkimą 5 d. sausio, nors 
narių ir nedaug susirinko, bet 
jis buvo sėkmingas. Gautas 
1 naujas narys, apie 10 narių 
susimokėjo duokles, valdybos 
perrinkimas paliktas sekančiam 
susirinkimui, kuris įvyks 2 d. 
vasario, toje pat vietoje. Na
riai turėtų susidomėti ir atei
ti į susirinkimus.

buvo apmiręs ir nieko ne
veikė, kad pagerinus padėtį, 
tai aptarta ir tam tikslui iš
rinkta komisija.

Išrinkta nauja valdyba del 
sekamų metų: organizatorium 
—O. Turin; protokolų sekreto
rium—St. Baronas; finansų 
sekretorium—K. Ustupas; ka- 
sierium—E. Beniulienė, kny
giais—G. Šimaitis ir J. Vaitai- 
tis.

Sako, kad “šventųjų” var
dai neleidžia pardavinėti degti
nę ir alų. Metai laiko atgal 
“švento” Kazimiero pašalpos 
draugystė įsteigė kliubą ir par
davinėjo alų ir šnapsą. Nese
nai jai atėmė teises pardavinė
ti degtinę, o dabar reikalauja, 
kad “šventas” vardas būtų pa
naikinta, jeigu nori pardavinė
ti ir alų. “Švento” Roko drau
gystė taipgi negali gauti leidi
mo pardavinėti gėrimus. Mat, 
sako, kad buk “šventi” patys 
svaigalų negėrę, tai ir organi
zacijoms su “šventais” vardais 
nevalia svaigalai pardavinėti. 
Kiti sako, kad tai netiesa, kad 
tik priekabis, kad buk pagal 
biblija ir patsai kristus baliavo- 

!jęs. Šalna.

Bet Kas gi Gavo Smalą?
Viename sandėlyje pasi

taikė, jog ten dirbanti maši
nistė (taipistė) turtjjo įsi
mylėjus vaikiną ir dažnai 
dienos laiku rašinėdavo jam 
laiškus. Sykį sandėlio vy
riausias klerkas taip tai 
mašinistei pastebėjo: “Miss. 
A., norėčiau jums draugiš
kai patart, kad darbo ląiku 
nerašinėtumėt savo vaiki
nui laiškų, nes matote kokių 
kartais suklydimų pasidaro. 
Štai laiškas mūsų klijentų 
Smito ir kompanijos, kur 
rašo, jog jie gavę iš mūsų 
pranešimą, kad siunčiame 
jiems didelį liuodą meilės 
ir bučkių, vietoj smalos ir 
ratams tepalo, kurių jie rei
kalavo.”

Nesmagus Priminimas
Išdidus teisėjas žiauriai 

per akinių viršų žiūrėjo į 
nuskurusį žmogų, kurį po- 
licistas prieš teisdarystės 
stalą pastatė, kaltindamas 
valkatystėje.

“Ar tu bent kada nors 
savo gyvenime uždirbai do
lerį?” paniekinančiai klau
sė teisėjas.

“Taip jūsų garbė, uždir
bau,” atsakė skurdžius. “Aš 
balsavau už jus pereituose 
rinkimuose”.

Atsargumo Visur Reikia
Mažasis Albertukas į mo

tina: “Mama, ar aš galiu 
eit gatvėn? Tėvas sakė, 
jog šiandien bus saulės už
temimas.”

Motina: “Taip, gali eit, 
bet saugokis—arti nelįsk, 
kad kokios nelaimės neatsi
tiktų.”

Surinko Juodvarnis.

Lai Jie Nusisuks Savo Sprandus
Nauja provokacijų smala pradėjo vir

ti prieš komunizmą ir Sovietų Sąjungą. 
Japonijos imperialistai griežtai reikalau
ja, kad Chinijos Nankingo valdžia, Man- 
čpkuo (Mandžurija) ir Japonija sudary
tų bendrą frontą karui prieš Chinijos 
komunizmą. Apsidirbus su Chinijos ko
munizmu, tos pačios kanuolės bus at
kreiptos prieš Sovietų Sąjungą.

Hitlerio valdžios agentai vėl pradėjo 
visa gerkle šaukti apie pavojų Vokieti
jai nuo komunizmo ir Sovietų Sąjungos. 
Brazilijoj įvyko liaudies sukilimas prieš 
fašistinę diktatūrą ir kaltė suverčiama 
ant komunizmo ir Sovietų Sąjungos. 
Brazilija privertė Uruguajaus valdžią su- 

, traukyti diplomatinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga, nes būk Sovietų Sąjunga per 
Uruguajų finansavus Brazilijos sukili- 

| nią!
Tai vis perkūnijos prieš audrą. Impe

rialistai neriasi iš kailio. Rengiasi prie 
naujų karų vardan išnaikinimo komuniz
mo. Rengiasi ginkluotam užpuolimui 
ant Sovietų Sąjungos. Tos leidžiamos 
provokacijos reikalingos prirengimui 
tamsios visuomenės opinijos tam karui. 
Bet imperialistai turėtų pagalvoti, kad 
tuomi jie patys kasa sau duobę. Gali iš
eit taip, kad liaudis jiems nusuks spran
dą ir nušluos juos nuo žemės viršaus.

Klausimai Dr. Vinikui
“Naujienose” sausio 10 d. tūlas Apo- 

lyn’as viešai stato du labai svarbiu klau
simu Dr. Vinikui, SLA Centro Sekreto
riui. Paduodame čia ištisai:

1. Ar Tamsta, p. Vinike, dalyvavai “Sar
gybos Komiteto” posėdyje ar posėdžiuose? 
Jei Tamstos atsakymas į šį klausimą yra 
teigiamas, tai pasakyk, kas, apart nelaimin
gojo nemokšos Strimaičio, yra to “Komite
to” globėjai, nariai, dalyviai, arba rėmėjai? 
Jei į tai aiškiai nenorite atsakyti, tai pasa
kykit, kas, sykiu su Jumis, tuose posėdžiuo
se, arba posėdyje, dalyvavo?

2. Ar bent kuriame iš tų “Sargybos” posė- 
' džių nebuvo nutarta aptaksuoti Tamstą, Vi-

taitį ir Mockų 10% įplaukų iš SLA gauna
mų pinigų, paremti “Sargybos” darbą? Jei 
Tamstos atsakymas yra teigiamas, tai ar 
Tamsta jau sumokėjai savo $255.00 tam 
“komitetui?” Jei atsakymas yra neigia
mas, tai kokie šaltiniai finansuoja “Sargy
bą?” Ar Tamsta^ esi be “aptaksavimo” pri
sidėjęs prie ,to finansavimo, ir kokioj su
moj ?
Jeigu tas tiesa, kad Vinikas, Vitaitis 

ir Mockus yra apsitaksavę mokėti po 10 
nuoš. savo algų “Sargybos Komitetui,” 
kurio vyriausias tikslas yra užkarti SLA 
nariams fašizmą ir tuomi sunaikinti patį 
Susivienijimą, tai pasidaro labai rimtas 
dalykas. Vinikas yra SLA sekretorius, 
Vitaitis yra “Tėvynės” redaktorius, o 
Mockus yra Pild. Tarybos narys. Tie 
ponai turėtų pasiaiškinti, kokius jie turi 
santikius su tuo “Sargybos Komitetu,” 
kuris jų kandidatūrą taip karštai palai
ko.

pos vieno ir išspruko:—šok! 
Hm... šok, a? šok!., ir vėl ty
la. Už kiek laiko Augštis tik 
šmikšt—šok ! Pilis šmukšt, Aug
štis keberiokšt! Ho! a, kad ne 
tas piano daužymas, tai nebūtų 
taip įvykę, ir išsitraukę ciga- 
retą užsirūko. Ot jiems ir di
deliems rūme maža vietos.

Yra draugų-gių, reikalau
jančių griežtai, net grūmo
jančiai, antro kambario. “Jei
gu jūs nepaimate, mes vieni 
imsime.” Ha! o, Kliubo pat
riotai sako, “šiandien paimsi-

ALDLD 6 kuopos metinis 
susirinkimas atsibuvo pirma
dienį, 6 d. sausio, Lietuvių sve
tainėje. Narių atsilankė skait
lingai, žymus skaičius moterų. 
Prie kuopos atėjo ir prisirašė 
E. Maksvietienė, tai geras pa- 
vyzdis kitoms, nes draugė nie
kelio nekalbinta atėjo ir stojo 
į organizaciją. Buvo skaityta 
iš centro referendumas del vie
nybės tarpe ALDLD ir LDD 
ir kuopos nariai vienbalsiai už 
ją pasisakė.

Liuosybės Dailės Ratelio Cho-

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Parama Kanados “Darbininką Žodžiui”

Silpna Širdis
Drauge gydytojau, malonė

kite duoti kokį patarimą ma
no žentui. Jis lietuviškai ne
moka, o aš esu “Laisvės” skai
tytoja, tai ir patarkite per

Gardner, Mass.
Prakalbos Dry. J. Orman
ALDLD 53 kuopa rengia pra

kalbas draugui J. Orman, Jau
nuolių Nacionalio Komiteto 
sekretoriui, kuris nesenai lan
kėsi Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje. Prakalbos įvyks

vasario, 1936 metais, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Kliube, 205 
Main St.

Į šias prakalbas turėtų atsi
lankyti visi Gardnerio lietuviai 
ir apielinkės. Kiekvienas sup
rasite, kaip yra svarbu išgirs
ti apie Lietuvą ir Sovietų Są-
jungą vėliausias ir teisingas ži- 

8 d.nias.

ALDLD 53 kuopa išrinko 
1936 metams valdybą, kurios 
yra sekami nariai: Organiza
torium—M. Šleiva, 80 Lenon 
St.; finansų sekretorium — 
Adam Siekis, 197 Pleasant St.; 
iždininku—Mary Slekienė, 197 
Pleasant St.; raštininku — 
Frank Netsel, 213 High S. Vi
si gyvena Gardneryj. Nariai, 
arba norinti darbininkai stoti

Vakarų ir centralinėse 
valstijose lankosi kanadie
tis drg. A. Morkis, atstovas 
“Darbininkų žodžio”, o ry
tų valstijose draugas Ma
tas Guoba.

“Darbininkų žodžio” gas- 
padorius drg. J. Broga skel
bia, kad drg.. Morkis jau 
prisiuntė jiems $169.60 au
kų ir 33 naujų skaitytojų 
mokestį. Draugas M Guo
ba mažiau laiko dar yra 
Jungtinėse Valstijose, ta- 
čiaus jis irgi turi gerų pa
sekmių. Atvykęs į Brook- 
lyną, jis jau iš savo marš
ruto pasiuntė $165.00.

Kol d. Guoba pasiekė 
Brooklyną, tai gerai parė
mė “Darbininkų Žodį” 
draugai rocheste riečiai, 
binghamtoniečiai, seranto- 
niečiai, s h e n a n d orieciai, 
wilkesbarieciai, girardvilie- 
čiai, minersviliečiai ir ė eas- 
tonieČiai. Jis iš ten atsive
žė jau 22 skaitytojų mokes
tį ir $87.91 aukų.

į ALDLD, prašomi kreiptis pas 
nurodytus kuopos viršininkus.

Mary Slekienė.

Brooklyne draugai ir 
draugės sukėlė $42.95 aukų 
ir dar ALDLD 2 apskričio 
konferencijoje, kuri atsibu
vo “Laisvės” patalpoj, su
kelta $18 aukų.

Taigi, iki šiolei draugas 
M. Guoba jau gavo “D. Ž.” 
$148.86 aukų ir už 24 pre
numeratas pinigus.

Draugas Guoba lankysis 
Newarke, Elizabeth, Phila- 
delphijoje, Chester, Balti- 
morėje, Connec t i c u t ir 
Massa chussetts valstijose 
ir mes manome, kad visur 
mūsų draugai ir draugės 
pasidarbuos, kad padėjus 
draugams kanadiečiams įsi
gyti linotipą.

Kanadoje yra jau nema
žos lietuvių kolonijos, žmo
nės jaunesni, trokšta darbi
ninkų spaudos, gi mūsų 
dienraščiai, iš priežasties 
reakcijos, mažai juos pasie
kia. Kanadoje lietuviai 
darbininkai privalo turėti 
savo gerą laikraštį, kokiu 
yra “Dafbininkų Žodis”. 
Jiems dabar būtinai reika
linga ^mūsų pagelba ir mes 
privalome ištiesti jiems sa
vo brolišką ranką.

“L.”
Jis yra jaunas žmogus 27 

metų, 5 pėdų ir 9 colių, 145 
svarų. Mažas būdamas, sirgo 
difterija. Turėjo dvi operaci
jas ant galvos: palei ausį kau
las gedo. Jis tik ką užbaigė 
elektrinio inžinieriaus mokslą. 
Daug vargo turėjo pergyventi. 
Nuo pereito pavasario pradė
jo jaustis negerai. Pradėjo jį 
dusint, ypatingai atsigulus, tai 
jis sėdėdamas kiek pramigda
vo. Pradėjo jam kojos tinti. 
Daktaras atrado, kad jam šir
dis perdidelė, ir nesą vilties 
pasveikti. Leido jam su ada
ta vaistų, tai tą tinimą sus
tabdė. Dabar jis jau gali gu
lėt: taip nebedusina, bet labai 
vidurius pučia, kaip pavalgo, 
tai ir širdis pradeda plakti ir 
prakaitas išpila. Viuriai be 
vaistų nesivalo. Jis, nabagšas, 
valgyt nori, bet, kai jam vidu
rius pučia, tai valgo mažai.

Koks jam maistas geriau 
tiktų ? Daktaras sakė valgyt, 
ką tik nori. Jis geria lašus šir
džiai stiprinti.

Atsakymas.
Tai, tur būt, ta nelaboji dif

terija pažeidė Jūsų žentui šir
dį, nors ir šiaip kas galėjo 
prie to prisidėti.

Dalykas rimtokas. Jis turi 
vengti bile kokių smarkių są

jūdžių, susijaudinimų : išgąs
čio, rūpesčio, pykčio. Jam pa
tarė bile ką valgyt, vis dėlto 
geriau jam pasirinkti šio-to, o 
tūlų valgių nevartoti. Tegul jis 
nevartoja sunkiųjų krakmolų, 
ypač pagamintų iš baltųjų 
miltų, nes tokie valgiai la
biausia viduriuose užrūgsta ir 
sukelia gazų. Tegul vartoja 
daugiausia šviežių, žalių dar
žovių ir vaisių. Tegul gerai 
kramto, sunką nuryja, o rupie- 
ną palieka. Pieniškų visokių 
jam galima, taip gi kiaušinių 
ir po truputį šviežios mėsos ir 
žuvų, rupesnės duonos. Sun
kiųjų riebalų ir riebiai sutai
sytų valgių tegul vengia. Jam 
labai naudinga medus, ypač 
limonado pavidale: citrinos 
sunkos į vandenį, medum sal
dytą. Tai teikia širdžiai ener
gijos. Prieš valgį tegul jis ima 
d ž i o v i n tų mielių, Brewers 
yeast tablets, po 5—10 table
čių. Po valgio kreidos miltelių 
—prepared chalk, po trečdalį 
šaukštelio: mažina rūgimą ir 
gazus. lodo tegul ima po lašą 
kas pora dienų, su pienu ar 
vandeniu, širdžiai tvarkyti ga
lima imti Digalen (La Rochie) 
1 oz., po 10, po 15 lašų 4 kar
tus dienoje. Tur būt ką nors 
tokio daktaras ir dabar jam 
duoda. Nuolat vartoti nėra 
reikalo. Po truputį gimnasti
kuoti, vaikštinėti jam patarti
na. Ir tegul jis taip nesirūpi
na: kad ir su pažeista Širdžia, 
bet atsargiai gyvenant, galima 
ilgokai ir naudingai pagyveni-
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CAIRO COPS ARREST INFANTS

a

in effect, 
be under 
the Nazi

Even small street urchins felt the effect of a drive by Cairo, Egypt, police 
to smash student demonstrations against English imperialism in their coun
try. _Gun-laden cops rounding up ragged kids and heading them off to 
jail in an effort to preserve law and order for Britain’s oil companies.

essential” UTH> DELEGATES T0 CLEVELAND CONGRESS

DECATEUR, Ala. (YNS)—Trial 
of the nine Scottsboro boys will get 
under way January 20 when the case 
of Heywood Paterson comes up be
fore the courts of Alabama.

GARBO FINDS RIVAL

HELD UTH. SESSION; YOUTH REPRESENTED
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or the College of 
York.

Hitler Drafts Children 
For War Machine

BERLIN, Ger. (YNS)—Germany’s 
young generation is being groomed • 
for war.

More than 9,000,000 German boys i 
and girls, ranging in ages from 10 . 
to 18 years, will be placed under the į 
control of the new Reich Youth Lea
gue under strict Nazi control.

This is the largest movement in 
Hitler Germany’s chessboard to swing 
its military setup into shape for a 
new war campaign which many Eu
ropean observers feel cannot be far 
off.

The youth army, Nazi leaders say, 
will drill Germany’s youthful gener
ation in sports, discipline, semi-mili
tary tactics, and will teach a Nazi- 
fied “world outlook”.

The project is based on a program 
developed and outlined by Hitler in 
1933, when he said, “we must take 
children from those parents who can 
no longer learn new ways and edu
cate them into what the National 
Socialist state means”.

With the new program 
German young people will 
the direct supervision of 
state from their tenth to twenty
fifth birthdays. Labor service and 
military conscription are the other 
parts of the Nazi program, and old
er men are expected to engage in 
reserve army training periods for 
few weeks each year.

EDUCATION, PUBLIC 
HEALTH “NON-

BIRMINGHAM, Ala. (YNS)—Edu
cation and public health are “non- 
essential” functions of government 
according to the state constitution, 
says the Alabama Supreme Court 
in a decision rendered recently. So 
a big cut in the state’s budget will 
be achieved at the expense of schools 
and teachers as well as citizens un
able to pay for medical attention. 
“It is generally agreed now”, states 
The Birmingham News”, that many 
schools will be closed by February 
11.”

EDINBURGH, (YNS)—Children of 
unemployed workers here were grant
ed an additional shilling a week af
ter a deputation of Trade Unionists 
and Unemployed leaders visited the 
Public Assistance Committee.

STOLE COAL-SHOT 
DEAD

WILMINGTON, Del. (YNS)—It 
was so cold in the house, Curtis 
Gordon, a Negro, slipped into the 
Pennsylvania Railroad yards to ga
ther coal. Detective Leroy Hutton 
saw him, arrested him.

A few hours later Gordon was 
he shot him 
“trying to es-«

SUPERVISOR FIRED 
FOR SLURS

NEW YORK (YNS)—Dr. 
Hein, senior supervisor of the 
relief project at the American Na
tūra) History Museum in New York, 
has been fired for what Victor Rid
der, New Relef head; termed slurs 
at local colleges.

Hein calling for candidates for 
(jobs on the project, asked that two 
chemists, he wanted be “preferably” 
not graduates of New York Univer
sity, Fordham, St. John’s, Manhattan a music teacher and chorus leader

z-i-n— the of New' from Norwood, Mass., Jennie Mu-į
1 reika, a young worker from Bridge-

During the session of the Lithuanian delegates of the Anti 
War and Fascism Congress in Cleveland, one adult delegate 
declared he was glad to see so many young faces present, but 
he also stated that there should have been many more. When 
one young man from Paterson took the floor and in perfect 
Lithuanian expounded the importance of recruiting Lithuanian 
youth into the American League Against War and Fascism, 
he was greeted with enthusiastic applause. These two instan
ces show that our adults already have come around to where 
they look upon the youth as co-workers in the fight against reaction and 
have in the towns where the youth have shown the slightest interest in 
the workingclass movement, sent them willingly and ever gladly as dele
gates to such important congresses as this last one in Cleveland. That 
this latter is true can be seen from the fact the active young delegate, 
Bee Kukanskis, from Waterbury, was p ———---- ——----- -  _
selected to represent that town, 
feating two adult candidates.

But why is it that out of 80 
thuanian delegates only about 
were youth ? The answer seems to be 
that in spite of the willingness dis
played by our adults to send young 
people to the convention, the youth 
are still content to remain inactive 
in their LDS branches, choruses and 
youth clubs. Let us assure everyone 
of the youth who missed this inspir
ing Cleveland Congress that if they 
would go out and get a few LDSers 
or chorus members or take the job 
as an officer in our organizations or 
speak at a meeting now and then, 
on them will fall the honor of re
presenting their home town at any 
important out-of-town convention.

Youth, get wise to yourself!

I had the pleasure of meeting 
this congress a few young people, 
who, I hope, will exert their in
fluence in broadening the fight 
against war and fascism among the 
Lithuanian youth. I refer to Prak- 
seda Gricius, a school student from 
Bridgewater, Mass., Isabella Kugil, 

port and the Lith. Reverend Pol
ches, a young Methodist minister 
from Brockton, Mass. Especially 
can Rev. Polches become a great 
force in making the religious Lith. 
youth conscious of the terrific forc
es moving us towards war and fas
cism. I would suggest that these 
people, especially Prakseda and Rev. 
Polches, who have attended such a 
congress for the first time, write to 
our youth section and give us their 
impressions of this 3rd Congress 
Against War and Fascism.

Because of the imminence 
war danger it was decided 
the Lith. session in Cleveland 
a second All Lithuanian Convention 
Against War and Fascism. When 
and where this convention is to take 
place is not yet known. But when 
it is announced there will be a 
chance for the youth to “get goin’ ”

We do know, however, that the 
LDS Convention is to take place 
this year in Rochester in the early 
part of July. Now is the time to 
get busy and raise finances so that 
as many youth 
ble.

Propose N.Y.A. Harlem 
Youth Center

NEW YORK (YNS)—Harlem is 
recognized as the largest Negro city 
in the United States. It is also the 
most unrepresented, the least under
stood of any similar group in the 
country.

Harlem has been described as a 
vivid, colorful, carefree community. 
Good-naturel Negro youths, dressed 
in the height of fashion, gamble, 
dance and “truck” all day and! all 
night. But every once in a while 
the veil is torn aside. The conditions 
of the young men and women in Har
lem are justly described by health 
and welfare authorities as “unspeak
able”. The youth “have to suffer 
greater misery than any other youth 
in the country”.

Columbus Alston, youthful head of 
the Young People’s Protective Lea
gue of Harlem, an organization of 
unemployed Negro youth, led; a com
mittee to the National Youth Admi
nistration. They explained that the 
youth of harlem are probably in 
greater need of help from the NYA 
than any other section of Greater 
New York. After conferring with 
Vincent E. Scott, executive assistant 
of the NYA in New York City, a 
plan was drawn up which may effect 
young people in every section of the 
city, state and nation.

The committee proposed that a 
Youth Community Center or Youth 
Center be establshed in a great build
ing at 132nd Street and Seventh 
Ave., or in a former YWCA builds
ing at 126th St. and Lenox Ave. 
Not less than 40,000 young men and 
women would be affected by this 
project. ’

As outlined by Mr. Alston, the 
Harlem Youth Center is to be de
voted to youth relief to prepare for 
and get jobs. The activities will 
include athletics, health and hygiene, 
amateur dramatics, dancing, voca
tional training. The vocational train
ing project would include radio, aer
onautics, chemistry, photography, 
photolitho, manual training, beauty 
culture, dressmaking, homemaking, 
domestic science and millinery.

SCOTTSBORO TRIAL 
JANUARY 20

CHARGE MODEL CAMP’ 
IS PRISON

FORT EUSTICE, Va. (YNS)—• 
Camp guards, just like “guards on 
a chain gang”, make the Model Tran
sient Rehabilitation Camp “a prison 
in all but name”, the 4,000 occupants 
charge.

Skilled laborers get $15 to $25 a 
month; unskilled receive $15 a month 
for 40 hours work. .They have ap
pealed to E. J. Shave, secretary of 
the Virginia Federation of Labor, 
for aid in organizing the camp.

CHICAGO (YNS)—Robert Wad- 
low, 17, a popular man with the 
shoe sellers. They took one look 
at him during a recent four-day fair 
in the Windy City and wished all 
their customers were like him.

For George has feet like whales. 
Size 39 is what he wears.

And that means a lot
Clothing manufacturers 

him a prize buyer, too. 
8 feet, 4 inches high.



Page Two LAISVE ' Thursday, January 16, 1936

IMG PROCLAMATIONS
(These are extracts of speeches 

made by leading delegates of the 
Third United States Congress 
Against War and Fascism).

“When blacks and whites unite it 
makes capitalists see red.”—ANGE
LO HERNDON.

“We want to create a power here 
where people who speak in the in
terest of peace will not have to 
chain themselves to poles so that 
their words can be heard; but rather 
those who organize war will be the 
ones who are chained.”

—CAROLINE HART.

“I don’t care who started this 
movement. Communists, Moscow, or 
the Devil himself; I’ll go with it to 
fight against war and fascism.” 

—MAX S. HAYES.

“We have 10 thounsands of young 
men and women dressed up in edu
cation and no place to go.”

—RABBI BRICKNERi.

“Two guys that do’t go to the 
next war—me, and the guy that 
comes after me.”

—A VETERAN.

“For a time I feared that Rev. 
Reissig would say ‘To hell with 
Hearst’!”

—DR. HARRY F. WARD.

“Will the comrades from Ohio 
meet the comrade from New York 
in the same restaurant at two 
o’clock so we can exchange hats.” 

—AN ANNOUNCEMENT.

There is not much difference bet
ween a native and a foreign Am
erican. Native Americans are here 
by accident and foreign Americans 
are here by choise.”

—JAMES W. WISE.

“If our children are going to die 
we want to know why... I’ll be 
damned if I’ll be a sucker again.” 

—GEN. SMEDLY BUTLER.
i Felix Olekis, Jr.

K. O.’ S CROCODILE IN 
ONE ROUND

. MIAMI, Fla. (YNS)—Friends of 
George Coppinger are being careful 
these days not to arouse'his temper. 
For George proved that he can lick 
a crocodile—and what is man com
pared to beast?

But he didn’t do the job without a 
bit of training. George, you see is a 
native Floridan, and he’s spent most 
of his life on the borders of the 
jungle-like Everglades territory.

George, who’s 23 and weighs just 
156 pounds, took a pole, smashed the 
crocodile right across the face. No 
crocodile would stand for a thing 
like that—so he opend his mouth, 
revealed his rows and rows of teeth, 
spit a couple of times and chased 
George right out of the water.

The crocodile snapped at him with 
its giant jaws half a dozen times. 
Each time George feinted; finally 
managing to jump on the crocodile’s 
back. Holding on to the reptile’s 
snout, he rolled over and over with 
it until the animal lay exhausted. 
Turning it over on its back, George 
stroked the white belly until the ani
mal relaxed and went to sleep.

Now# when he asks for a cigar
ette, Georgę gets it—and his friends 
waste no time offering them to him.

ORMAN in BRIDGEPORT 
ON JANUARY 22.

BRIDGEPORT, Conn. — Johnnie 
Orman, National Secretary of the 
LDS Youth Committee who recently 
returned from Lithuania and1 USSR 
will give a lecture illustrated with 
slides on January 22nd in this city. 
He will speak at the hall at 407 
Lafayette Street, at 7:30 P. M. All 
those interested in the conditions of 
life of the youth in USSR and Lith
uania are urged to attend. Admis
sion is free.-. It is being held under 
the joint auspices of the LDS adult 
br? no. 14 and youth branch no. 206.

SHENANDOAH PA.

My goodness gracious time cer-.. 
tainly does fly, but anyway things 
are keeping the same around here. 
From better to best and from bad 
to “good.”

We had a comrade from Canada 
visiting us on Thursday evening and 
he gave a talk on conditions in Cana
da and a few details of domestic 
life in Europe.

Quite a number of people attend
ed the lecture and we hope more 
and more people will attend such 
lectures in the future.

Chorus rehearsals certainly are 
quite interesting now. Professor 
Dot gave us quite a number of new* 
selections which are very snappy 
and the choristers seem to enjoy 
them. As the old saying goes, “Va
riety is the spice of a Musical life.”

Looking over the Youth Section 
very very carefully I find that the 
“Book Review” section is still miss
ing. Isn’t there any possible effort 
being made to have the “Book Re
view” section going? I find it to 
be very very helpful and a few in
quiries from the youth in this sec
tion have been made about it. What 
say “Fiore”, can’t you continue your 
helpful column ?

Hope it will be published in the 
next issue.

Our youth club group is interest
ed in having a review section and es
pecially books on social and prole
tarian life as the club members do 
a great deal of reading.

Glad to see news from Hartford, 
Pittsburgh and Cleveland this week. 
The youth here in shenandoah are 
very eager to know what is going on 
in other oganizations throughout the 
world. Continuing the spirit of cor
responding counts a great deal. Let’s 
have more news from other parts. 
What say gang? Huh?

Why is it, we find it so very very 
hard to attend chorus rehearsals 
Sunday evenings? My, my, my, I 
hope more of us will attend Sun
day evening rehearsals, if not, how 
about looking forward to changing 
it to some week day. What say, cho
risters, isn’t there some way of ask
ing for a week day? Hope there 
are no objections on the part of 
the choristers. “Toots”

HAPPY DAYS!
Hitler visited a fortune-teller. She 

read his palm and shook her head.
“Bad news. You are going to die 

on a Jewish holiday.”
“Me? On a Jewish holiday? How’s 

that?”
“Any day you die would- be a

Jewish holiday.”

Canzoneri May Go To Panama 
City For Next Battle SPORTS SNORTS

Sammy Goldman, manager of Tony 
Canzoneri, world’s lightweight cham
pion, is cogitating over acceptance of 
an offer of $15,000 to let his boy 
battle Indian Hurtado in Panama 
City.

The bid is from Henry Cambra, a 
Panama promoter.

A proposal to fight Henry Mizler 
in England is also on the fire for 
the busy Goldman. Conzoneri is al
ready signed to battle Bresci Garcia 
in a non-title bout at the Stai* Ca
sino, Jan. 22.

Football Deaths In High 
Schools Alarm Faculties

CHICAGO, Jan. 11.—What high
school athletics do to high school 
players under the capitalist system 
is the topic of discussion at the an
nual meeting of the rules commit
tee of the National Federation of 
High School Athletic Associations in 
session here.

According to statistics, football is 
maiming and killing the youth of 
the nation by scores. The colleges 
were forced to change their rules 
to put a stop to the outcry against 
the game, for deaths during the 
highly publicized college affrays 
were too much for the public to 
stomach.

The greed for profits has pene
trated the high school and prep, 
schools, 'where boys are trained so 
that they may be picked by coaches 
and given “scholarships” in reward 
for their ball-playing prowess. In 
the search for fame and gold, many 
a boy has been sacrificed. Now the 
worthies of the rules committee are 
meeting and propose to change the 
rules so that casualties will be re
duced.

Jesse Owens To Race At 
Garden Next Month

Jesse Owens, famous Negro sprin
ter, is among the seven 1935 win
ners to receive a bid to the Mill
rose A. A. track meet at Madison 
Square Garden Feb. 1. This is the 
twenty-ninth annual meet of the 
Millrose organization.

Among the others invited are: 
Percy Beard, 60-yard high hurdles; 
Chick Hornbostel, 600 and 1,000 
yards; Glenn Cunningham, miler; 
Ray Sears, two-mile; Keith Brown, 
pole vault, and Cornelius Johnson, 
high jump.

“NICK CARTER”—1936 
VERSION

NEW YORK (YNS)—Times have 
changed since “Nick Carter” and 
“Diamond Dick” brought fame and 
fortune to Robert Russell, their crea
tor. For two months Russell has 
been sleeping in Bowery flophouses, 
it was revealed.

Denied a WPA writers job, at 
$23 a week, because he was 70 
years and toothless, Russell heard 
about the Writer’s Union of N. ¥., 
borrowed carfare, and went there to 
tell his story. A committee from the 
Union got a promise from the Home 
Relief Bureau that in a week Rus
sell would be on either home relief 
or the WPA payroll.

MONTREAL, Can. (YNS)—Cana
da will not have speed skaters at 
the Olympic Winter Games. Lack 
of funds because of the unpopularity 
of thę Nazi Olympics makes it im
possible to send the team to Ger
many.

NEW YORK (YNS)—More than 
7,250 jobs were found for Columbia 
University graduates in 1935 through 
the university’s appointment office, 
figures released' by the director re
veal. . / . z

By DUPLEX

Bob Quinn, newly stuck with a 
group of bench-warming tiddley-wink 
players, has been seeing too many 
movies. There have been many, too 
many, pictures where the heroine is 
a book custodian or stenog with 
freckles, goggles, buck teeth and a 
complexion like sand paper—but it 
never fails, before the usher tosses 
you out, you learn that after the ug
ly duckling gets a cool million, from 
the inevitable dead uncle’s estate, 
she goes to a beauty parlor, a dress 
shop and lo, she’s a swan. Your he- 
rione emerges with eyes the size 
of silver dollars, a satin, peaches and 
cream, skin-you-love-to-touch com
plexion and does she get her man, 
who’s her exunseeing boss!

Bob after seeing these exponents 
of Hollywood art got an idea. He 
would take his “baseball” team, 
yclept the “Boston Braves”. He’d 
change their name. Further, he’d 
change their uniforms to a beeyooti- 
ful navy blue. And all would, be 
well. But Bobby forgot that ‘an
cient proverb, to wit “A herring by 
any other name, will neer-the-less 
stink the same”.

Dempsey’s touted “white hope” has 
been paling on the public—It hasn’t 
got a ghost of a chance...across a 
world charged with the twin dangers 
of war and fascism comes another 
formidable menace.... Tis none other 
than Danno O’Mahoney, Irelands 
gift to mankind and wrestling...On 
good authority we hear that Danno 
out-grunts the gruntiest, tis said he 
has himself photographed between 
“matches” to remember which was 
his face and which a recalitrant 
grimace...Madison Square Garden 
ain’t gonna have no more fighting 
on Friday nights....This is very un
fortunate, says we since we were 
accustomed to lump all our fish to
gether on that eve....The newspapers 
say the N.Y.U. basketball team, jem- 
ed the A.A^U. so as to become eli
gible for Olympic competition....A 
glancę at the team members, which 
looks like the . Bronx directory....We 
suggest that if New York University 
must enter a team in the Nazified 
Olympics, that they send the track 
team, hurdlers only, so that they 
can at least leap barbed-wire fences 
around concentration camps.

Braddock insists that Baer was 
scared stiff of Joe Louis...he tells 
tales to that effect while trying to 
prove that Joisey James the Dock 
Walloper will undoubtedly do away 
with the Brown Bomber...and he 
adds, he ain’t scared....Braddock re
minds us of the kid who walks past 
a graveyard at night....and whistles 
very loud. 

' \

Carolyn Hart Given 
Indefinite Term

Carolyn Hart, nationally known 
leader of youth anti-war forces, was 
convicted by Judge Graff to be sent 
to the Women’s Industrial School 
(prison) at Muncie, Pa., for an in
definite term. She was sentenced on 
a framed conviction for participa
ting in the famous McKeesport, 
anti-war demonstration on Sept. 1, 
1934, on the charges of “rioting and 
inciting to riot.” Miss Hart at that 
time chained herself to a pole to 
speak to the masses.

Carolyn received a tremendous 
ovation when introduced as a speak
er at the huge mass meeting in 
Cleveland which opened the Third 
U. S. Congress Against War and 
Fascism.

Her case will be appealed by ILD.

“ADUWA IS OURS”
A student volunteer in Africa te

legraphed to his father: “Dear pop, 
Aduwa is ours, send 500 lire.”

The old man, on his third conse
cutive meatless day, answered: 
“Dea? son, if Aduwa id ours, sell it, 
take 500 lire for yourself and send 
me the rest.”
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How Oar Lithuanian Cousins Live■>—■iriTvrrrr 'r" ................
— By John Orman —

(Recently returned from Lithuania and USSR)

(Continued from last week)

In this issue, we continue publishing 
extracts from various documents, publica
tions, and news releases of the Lietuvos 
Jaunimo Sąjunga (a democratic youth or
ganization in Lithuania) proving our conten
tion that the organizations of youth (even 
while having a so-called “legal status”) are 
persecuted and terrorized by the fascist 
government. All original documents from 
which these are cited are in my possession.

Some quotations are from the organi
zations official organ: JAUNIMAS. They 
have been censored, and all “stronger” lan
guage taken out by the offical government 
censor.

"LJS Laumakii; Branch several times has 
made applications of the police officials for per
mission to hold a meeting but did not get a 
permit. When asked why he restricted the ac
tivity of the branch, he advised the committee 
to go to the “County head” (apskrities viršinin
kas). (From “JAUNIMAS”, July 15, 1934).

NEWARK, N. J.
ANNOUNCEMENT

Johnnie Orman, recently returned 
from the Soviet Union and Lithua
nia will give a informal lecture on 
the conditions of the youth in these 
two countries. The meeting will take 
place Friday Ja|n. 17, at 8:00 p. m. 
at the St. Georges Hall, 180 New 
York Ave. After the talk an oppor
tunity will be had for asking ques
tions.

The lecture is held under the 
auspices of the “Lodestars” LDS 
branch 203.

Admission free. Comm.

Meeting Was Not Held
RIČIELIAI, (Liškiavos V.)—On July 1st, in 

Ricieliai there was supposed to be a meeting 
held by the local LJS branch. They had invited 
the vice-president of the central committee to' 
speak, but not receiving a permit, the meet
ing was not held. (“JAUNIMAS”, July 15,1934)

Hard Blow to an Active LJS Branch 
In šauliai District

MAIRONAI, (Joniškio V.)—On May 8th the 
Military commandment decided that the LJS 
Maironių Branch was to be liquidated for the 
whole period of the martial law, (The fascists 
usurped power in Lithuania in 1926, and have 
always said that they will give more liberties 
to the people. They say they have “Martial 
LAw”, which has lasted from the first day they 
took power till the present day—J.O.)

(From “JAUNIMAS”, July 15, 1934)

Hindering Our Branch Work
ŽEM. NAUMIESTIS—L.J.S. Kalininku branch 

is very active.. They are taking on wide cul
tural activity. We are only very sorry that 
this good activity meets with obstacles. Sever? 
al times already we have asked the police in 
Žem. Naumiesčio permission to hold a mem
bership meeting, but the chief always refuses 
it without any explanation. We have appealed 
to the county chief (apskrities viršininkas) also.

(From “JAUNIMAS”, Aug. 15, 1934)

ŽEM. NAUMIESTIS—The chief of police here 
sent a note to the Kalininku branch of the LJS 
announcing that he will not give them per
mission to hold any affairs or meetings......

(From “JAUNIMAS”, Sept. 15,1934)

ŽEM. NAUMIESTIS—LJS Kalininku branch 
has appealed twice to the apskrities viršinan- 
kas of Taurage without any avail. The LJS 
branch has appealed to the Ministry of Internal 
affairs. (From “JAUNIMAS”, Sept. 15, 1934)

v Prohibited
KRUOPIAI—In 1922, an LJS branch was or

ganized here and was very active until 1926. 
But thanks to the new conditions which every
one fully understands, our activity became less
er but still, even now to a certain extent is 
still active.

Now our branch received a hard blow. This 
year on August 26th our branch president re
ceived notice from the Kropiu police that our 
branch is forbidden to exist and a demand that 
all property of the branch be turned to the 
police (for confiscation—J.O.).

(From “JAUNIMAS”, Sept. 1934)

(To Be Continued)

STUDY OF ELEMENT 93.
Elmcnt No. 93:

Woman, Symbol Wo. Member of 
the Human Family. Accepted atomic 
weight is 120 although a number of 
isotopes have been identified. 
(Weights 100-150).
Occurence:

Is abundant in nature; found both 
free and combined. Usually asso
ciated with man. That found in the 
U. S. is preferred.
Physical Properties: s

A number of allotropic forms have 
been observed. Their density, trans
parency, hardness, boiling and mel
ting points vary within wide limits. 
The color exhibited by many spe
cimens is a surface phenomenon and 
is usually due to a more or less 
closely adhering powder. It has been 
found that an unpoljshed specimen 
tends to turn green in the presence 
of a highly polished one. The boiling 
point of some varieties is quite low, 
while others are likely to freeze at 
any moment. All varieties melt un

der proper treatment. The taste 
varies from sweet, to very bitter 
depending upon environment and 
treatment.
Chemical Properties:

Absorbs without dissolving in a 
number of liquids, the activity being 
greatly increased by alcohol. Absorbs 
seemingly unlimited quantities of 
expensive foods. Some varieties ca
talyse this food into fat in accor
dance with the formula PV-RT. Ma
ny naturally occurring varieties of 
Wo are highly magnetic; in general 
the magnetism varies inversely with 
the density and size, directly with 
the square of the valence, and in
versely with the cube of the age. 
Some varieties tend to form Anne- 
ions, others cat-ions. All varieties 
exhibit great affinity for silver, gold 
and platinum, and for precious 
stones in both chain and ring struc
tures. The valence toward these sub
stances is high, and its study is com
plicated by the fact that the residual 
valence is never satisfied. Many sta
ble and unstable unions have been 
described — the latter in the daily 
press. Some varieties being highly 
explosive, are exceedingly dangerous 
in inexperienced hands. In general 
they tend to explode spontaneously 
when left alone temporarily by man. 
The application of pressure to dif
ferent specimens produces such a va
riety of results that they defy the 
Principle of Le Chatelier.
Uses:

Highly ornamental. Wide applica
tion in the Arts and Domestic 
Sciences. Acts as a positive or ne
gative catalyst in the production of 
fever as the case may be. Useful 
as a tonic in the alleviation ol 
sickness, low spirits, etc. Efficient 
as a cleaning agent. Equalizes the 
distribution of wealth. Is probably 
the most powerful (income) reducing 
agent knoWn.

Ona.

Happy Days for American Yoath
— By Max Weiss —

SCIENCE

(Continued from last week)
Misery Widespread

And yet, within those self-same Kentucky hills 
where once Daniel Boone helped blaze the way for 
future progress, pellagra stalks and strikes; miners 
die benea’th the earth. Along the self same lazy 
Mississippi River down whose yellow currents were 
carried the brave frontiersmen who founded our na
tion and dedicated it to freedom, broken bodies of 
lynched Negroes hang. The road to Concord and 
Lexington where once the hoof beats of Paul Re
vere beat out a clarion call to fight for liberty now 
lead only into the consumption-breeding textile mills 
of new England. Golden California, facing the mys
terious Orient westward across the Pacific has be
come a hell hole; Tom Mooney languishes in jail in 
the state that once symbolized freedom, happiness 
and wealth to the westward moving caravans of ’49; 
terror grips Imperial Valley where lettuce beds and 
fruit orchards are fertilized with the blood of their 
striking workers.

These hills, rivers and roads can yet, despite 
everything, become things of joy and happiness for 
us. It is because we know this that we demand 
that this country of ours, built by us and loved by 
us, be given to us—-the workers and farmers of 
America.

Is there anything wrong in this?

Did not our forefathers before us, in 1776, when 
the tyrannical oppression of King George of Eng
land ground them into the very dust, rise up in all 
their strength and take things jnto their own hands ? 
Do those famous words of the Declaration of In
dependence still ring true in ęur ears:

“We hold these truths to be self-evident, 
that all men are created equal, and that they 
are endowed by their creator with certain in
alienable rights, that among these are life, li
berty and the pursuit of happiness—that to se
cure these rights, governments are instituted 
among men, deriving their just powers from 
the consent of the governed—that whenever any 
form of government becomes destructive of 
these ends, it is the right of the people to al
ter or to abolish it, and to institute new go
vernment, laying its foundation on such princi
ples and organizing its powers in such forms 
as to them ? shall seem likely to effect their 
safety and happiness.....”

This homely wisdom guided our ancestors in 
1776. If the Wall Street pirates who rule today 
choose not to remember these words of our fore
fathers and choose not to approve of the deeds which 
followed from these words, it is only because they 
have long ago thrown to the dogs everything that is 
fine and progressive in American tradition. But that 
is no reason why we should forget these words 
and forego the deeds which must follow from them 
today.

Things Could Be Different

If the workers and farmers'owned everything; if 
the workers and farmers ruled this country, how 
different things would be!

, The wealth and beauty which now exist could for 
the first time be enjoyed by the majority of the 
people. By taking over into their own hands the 
banks, the big factories^ the mines, thie mills,. the 
railroads and the large landed estates, the workers 
and farmers would immediately begin to operate 
them in the interests bf the great mass of people. 
If this were won there would be such an uninter
rupted flow of goods and services to the American 
people that it could truly said that the age of plenty 
had decended upon the earth.

So long, however, as the capitalists rule, so 
long will there be hunger, misery and war. The rule 
of the capitalists is impossible without this. The 
capitalists are interested only in making profits. 
The more profit they make, the less the workers 
and farmers get in wages, the longer hours they have 
to Work. As long as the capitalists mile, there will 
be depressions and črises; jušt so long will there be 
war and threat or reality of fascism.

(To Be Continued)

“The strongest bond of human sympathy outside of the family relation, should be one uniting all working 
people of all nations and tongues and kindred?—ABRAHAM LINCOLN.
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Liebknecht
Luxemburg

“They Fought for Peace When There Was No Peace
and They Died that Freedom Might Forever Live.”

While crouched in the slime and 
muck of the trenches on the West
ern Front, Henri Barbusse had 
scribbled words which finally as
sumed the proportions of the great
est war novel ever written, “Under 
Fire”. He records the words of one 
of his trench comrades:

“ ‘And for all that, mind you*, 
Bertrand went on, ‘there is one 
figure that has risen above the 
war and will blaze with the beau
ty and strength of his courage—*

“I listened, leaning on a stick 
ajid towards him, drinking in the 
voice that came in the twilight 
silence from the lips that so rare
ly spoke. _He cried with a clear 
voice—‘LIEBKNECHT!’ ”

An Eagle'

hor

Youth International the leadership of Lenin and

KARL LIEBKNECHT

the funda

Great Men

ROSA LUXEMBURG

conhad

BEG PARDON

KARL LIEBKNECHT

“I state the following reason for 
my vote on today’s measure: This 
war, which wks desired by none of 
the participating (nations, did not 
break out for the good of the 
German or of any other people. It 
is an imperialist war, a war, for 
capitalist domination of the world; 
market, for the political control

The following 'poem is dedicated 
to all Chorus’ which have people 
who persist in talking during chorus 
rehearsal.

militarism.
the youth has

During the war-swept years and 
after, that name spoke volumes to 
all who hated war; it spelled un
compromising struggle for peace; it 
signified unceasing battle for that 
type of society which alone can in
sure permanent peace, Socialism.

Jan.
that 
best

inl
and

For months and for years 
This gabbing has gone on, 
I can’t hear myself singing, 
But they go on and on. 
No longer could I stand it, 
I could hardly get my breath 
So I walked up behind them 
And

Who’s Next
Once there were two chorus members 
Who thought talking was just fine. 
During rehearsal they would have a 
Helluva time. >
While the basses were rehearsing 
S would gab with K, 
While the tenors were rehearsing 
One always hollered, Hey!

the great men who are 
have made history, 

the point of view of 
decisiveness in action,

rest of the Reich 
Kaiser-Social

The fascist speak of the “en
during order” which they have es
tablished. We can reply in the 
words of Rosa Luxemburg, written 
just before her death:

GOMPERS HIGH SCHOOL 
TO BE UNION MADE

It is the youth throughout 
world, now striving to head off 
catastrophe of war and fighting 
a socialist world, who 
heritage of Liebknecht, 
tributions to the youth 
are priceless.

There will be a lecture given 
Dr. Berstein, heart specialist, on 
heart and heart ailments at 
Workers’ Center, 126 Green 
Friday, January 17 at 8 P. 
Admission is free.

NEW YORK (YNS)—Refusal of 
the New York Superintendent of 
Schools to call off non-union electri
cal workers from the Samuel Gom- 
pers Industrial High School, dedi
cated to the first president of the 
American Federation of Labor, al
most brought about one of the city’s 
most serious school overcrowding 
threats.

Last minute agreements between 
Local 3 of the Int’l Brotherhood of 
Electrical Workers and the Board of 
Education resulted in the concession 
from city officials that only union 
workers will be allowed to work on 
school electrical projects.

Strikes had been declared in some 
10 schools throughout the city fol
lowing the granting of a contract to 
an electrical appliances company hir
ing non-union workers.

Rosa 
prisoned 
sition to 
penned these burning words

choked them both to death.
The Timid Soul,

Your correspondent,
Francis Auseius,

The Operetta “Tamyla” will be 
presented by the Aido Chorus on 
February 23. Preparations are going 
ahead energetically and it looks as 
though the Operetta will be a hit. 
All those willing to help sell tickets 
for the Operetta can do so by get
ting in touch with J. Kišus. Persons 
selling tickets will receive one ticket 
free for every nine they sell.

Your correspondent is wondering 
who is making preparations for 
Johnnie Orman’s lecture which is 
scheduled to take place in Worcester 
on either Februaary 6 or 7. How 
about some action ?!

In last week’s issue of the Younth 
Section a technical error slipped by 
the proof reader. On this page and 
at the top of this column a wrong 
headline was- inserted reading 
“Young Tailors Local 54 Defeat 
Dolphins.” It should have read “Se
curity for the Youth—H. R. 2827.”

1914. While the 
stag, including the 
ists” voted for the war, one voice, 
that of Liebknecht, called out in 
the very midst of the fenzied war 
hysteria:

The Bolshevik Party of old Russia 
and the successful revolution which 
under

arrived, 
date set 
His sol
meeting 
of 500. 

The moment had arrived when Na
poleon was supposed to seize power. 
One conservative historian describes 
how the great Napoleon “lost his 
nerve, stammered, nearly failnted, 
and was dragged out by the soldiers 
in the state of mental and physical 
collapse”. Luckily his brother Lucien 
Bonaparte, showed greater presence 
of mind and control over his nerves 
because he saved the day for Na
poleon, doing his job for him.

On the fatal day, December 2,

Luxemburg was also im- 
for her courageous oppo- 
the_ war. From her cell ’she

“Order reigns in Berlin! You 
senseless thugs. Your ‘order’ is 
built on sand. The revolution will 
rise tomorrow, bristling to the 
heights, and will to your terror 
sound forth the trumpet call: ‘I 
was, I am, I am to be”.

The 18th Brumaire 
November 9, 180Q was the 
for Napoleon’s coup d’etat, 
diers had surrounded the 
of the governing Council

Most of the pages of our history 
text-book§ are devoted to the lives 
and deeds of 
supposed to 
Merely from 
courage and 
let us compare the behaviour ,of Na
poleon Bonaparte at the critical mo
ment when he assumed power in 
France, with that of Karl Liebknecht 
when he stood alone in the war- 
mad German Reichstag in 1914. .

The Kaiser’s army officers then in 
the service of a Social Democratic 
Minister of Defense, who arrested 
Liebknecht and Luxemburg on 
15th had but one aim, and 
was the assassination of the 
leaders of the German people, 
bor throughout the world was 
xified at the deed. Even the Ame
rican Labor Year Book 1919-1920 
issue by the Socialist Party Rand 
School, condemns the suppression 
of the revolution “by the troops of 
the Majority Socialist Government”. 
It pillories the “Minister of Defense 
Noske, whose attention is directed 
to the extermination of revolutionary 
workers”.

“Shamed, dishonored, wading 
in blood and dripping with filth, 
thus the capitalist society stands. 
Not as we usually see it, playing 
the roles of peace and righteous
ness, of order, of philosophy, of 
ethics—as a roaring beast, as an 
orgy of anarchy, as a pestilential 
breath, devastating culture and 
humajnity—so it appears in all its 
hideous nakedness”.

“Internationalism is 
mental idea that permeates the 
activity of the Young Communist 
League,” Stalin once remarked. 
Karl Liebknecht devoted his life 
to the building of a militant so
cialist international of youth 
and prepared a good deal of the 
ground for the formation of the 
Young Communist International.

In 1907 he was a guiding spirit at 
the Intemationd Socialist Youth 
Congress held in Stuttgart. There 
the first International Socialist 
Youth organization was formed. It 
is the young people who are most 
oppressed by militarism and make 
up the bulk of modem armies. Karl 
Liebknecht steered the youth move
ment in the direction of opposition 
to militarism and war. In his report 
to the Stuttgart Congress he said:

Anti-militarist propaganda must 
be cast over the whole nation 
like a wide net. The proletarian 
youth must be systematically 
bued with class consciousness 
with hatred of 

He who has 
army”.

claim the 
His con- 
movement

“Only a peace arising from the soil of the international solidarity of the working class and the freedom 
of nations can be a sure peace

Stalin led to the construction 
socialist society, can well be 
trasted with the rise of fascism in 
Germany where the workers’ revolu
tion was smothered.

But the blood of Liebknecht and 
Luxemburg have nourished the son 
of a new and heroic movement which 
lives even in Hitler’s Germany. The 
spirit of Karl Liebknecht and of the 
Communist International found ex
pression in the stand of G. Dimi- 
troff at the Reichstag fire trial. 
Now throughout the world, there re
echoes a call for the unity of labor, 
for peoples’ unity against fascism 
and for the defense of peace and 
freedom.

1914, one man arose in the German 
Reichstag and voted against the war 
credits for the German miltary forc
es. Compare that thunderous “No” 
uttered by Liebknecht, with the faint
ing spells of Napoleon!

January 15, marked the 17th an
niversary of the murder of Karl 
Liebknecht and Rosa Luxemburg. 
After the overthrow of the German 
monarchy, in 1918 the leaders of 
German Social Democracy, Ebert, 
Scheidemann and Noske took over 
the reins of government. At the 
same time they accepted that sorry 
task of drowning the German revo
lution in the blood of its workers 
and leaders.

of important colonial regions by 
industrial and finance capital.”
1916. May Day dawned in the 

midst of the war. A man can be 
seen at the head of a demonstra
tion of Berlin workers in Pots- 
dammer Platz. It is Karl Lieb
knecht and on his lips is the shout: 
“Down with war! Down with the 
government!”

He was thrown into jail and did 
not see the sun until the November 
revolution, 1918. Then he and Rosa 
Luxemburg took up the leadership 
of Spartacus, the revolutionary par
ty of the German workers which be
came the Communist Party of Ger
many at the end of December, 1918.

WORCESTER, MASS.
Don’t forget the Lenin Memorial 

Meeting which is going to be held 
at Eindicott Hall on Sunday, January 
19, 7:30 P. M. The Aido Chorus will 
participate on the program scheduled 
for the evening. All members of the 
Aido Chorus are asked to be present 
at chorus rehearsal in order to make 
a good appearance at the affair.

FLASH:— ,
The American Workers* Chorus of 

Worcester will now be known as the 
New Singers Group.

The proposal by V. Grub, new 
organizei’ of the Aido Chorus, to 
have chorus members pay dues is 
a very good one and should be dis
cussed by the Chorus seriously.

To those members of the Chorus 
who haven’t shown up at rehearsal 
for the past months, we wish them 
to know that the Chorus still exists 
and has rehearsals every Sunday at 
4. P. M.
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Haverhill, Mass Įžanga tik 15c. Kviečiam

Kvie-

apie sveikatą.
K.

LEWISTON, ME

Jis Pažino žmonių Skonį del Maisto

Uy SIDNEY SNOW
tuvių, kitokių

J. M. 
(12-14)

BALTIMORE, MD.

taipgi bus išduotas ra- 
antro apskričio suvažiavi- 

kuris įvyko pereitą sekmadienį. 
Org. S. Vilkas.

(13-14)

Kviečia Rengėjai.
(11-13)

ir linksmai laiką praleisti.
Kviečia Rengėjai.

(13-14)

Puslapis PenRaB
V'. X«F‘4 \ • -

Binghamton, N. Y. kiams.
vietinius ir apielinkės draugus daly
vauti

Sausio 17, Friends of Soviet 
Union rengia Sovietų kalban
čius judžius vardu “čepayev.” 
Binghamtoniečiai jau senai kaip 
laukia “čepayevo”. Taigi neuž
mirškite sausio 17, nuo 8 vai. 
vakaro bus tiktai vienas rody
mas. Prie tikietų įžangos bus 
duodamas fruit cake, aukotas 
Schwab keptuvės, taigi turė
sime progą laimėt.

Sausio 18, Binghamton Wor
kers Educational Club rengia 
pasilinksminimo vakarėlį, kuris 
įvyks naujam IWO centre, 358 
Clinton St. Įžanga į vakarėlį 
tiktai 10c. Bus skanių valgių ir 
gėrimų, taipgi gera muzika šo
kiams. Pelnas šio vakaro ski
riamas del palaikymo “open 
forum,’’ kuris įvyksta kas an
tras nedėldienis, Central Labor 
Union Hali, 93 State St. Sekan
tis “open forum” bus nedėlioj, 
sausio 19. Kalbėtojum bus 
Richards iš Buffalo, N. Y., Ko
munistų Partijos IV distrikto 
organizatorius. Pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga dykai.

Sausio 21, Kompartija ren
gia paminėjimą Lenino mirties, 
bus gražus koncertas ir pra
kalbos. Atsibus Lietuvių Sve
tainėje. Įžanga į koncertą tik 
10c.

Ant šio parengimo pasiža
dėjo dainuot Aušros Choro du- 
beltavas kvartetas su palinktom 
naujom dainom. Taipgi Frances 
Kopiec grieš piano solo “Rau
donų Jūreivių Maršą” iš “Red 
Poppy”, Sovietų šalyje parašy
ta; Elsie Žemaitytė sakys gra
žias eiles, bus dar ir Ukrainų 
grupė su savo programa. Tai
gi, kaip matote, programa įvai
ri, o įžanga maža. Atsilankyki
te kuo skaitlingiausiai.

Vasario 1, Friends of Soviet 
Union rengia vakarienę pami
nėjimui 2 metų gyvavimo. Va
karienė bus naujam IWO cent
re, 358 Clinton St. Įžanga į va
karienę tiktai 50c. Bus gera mu
zika šokiams. Taipgi Friends of 
Soviet Union nutarė savo per
eitam susirinkime siųsti delega
tą į Sovietų Sąjungą su delega
cija, kuri važiuos ant gegužės 
1-mos.

Delegatas yra išrinktas Ro
bert Bridges, amerikonas orga
nizatorius Truckdrivers Unijos 
ir narys Central Labor Union 
Pildančiojo Komiteto.

Visos Binghamtono lietuvių 
organizacijos yra kviečiamos 
prisidėti prie siuntimo delegato. 
Konferencija delegato klausime 
įvyks sausio 31, IWO Svetainėj, 
358 Clinton St. Visos lietuvių 
ir tarptautinės org. ir unijos tu
ri prisiųsti po 2 ar 3 delegatus 
į konferenciją, išdirbimui pla
nų, kaip sukelt $250.00 dele
gato kelionei.

Friends of Soviet Union lai
ko reguliarius susirinkimus kas 
1-mą ir 3-čią antradienį kiek
vieno mėnesio, IWO Svetainėj. 
Nariai ir ne nariai yra kviečia
mi atsilankyti į susirinkimus ir 
prisirašyt prie FSU.

Binghamtono Reporteris.

Jau buvo minėta, kad United 
Shoe and Leather Workers uni
ja antrą dieną sausio paskelbė 
streiką, kad priversti fabrikan
tus pasirašyt su unija sutartį. 
Vienok iš to streiko nieko neiš
ėjo. Paskirtoj dienoj labai ma
žai darbininkų išėjo į streiką ir 
dirbtuves pikietavo veik vieni 
U.S.L.W. unijos organizatoriai. 
Kodėl taip atsitiko? Tam yra 
bent kelios priežastys: fabri
kantai neapkenčia unijos, o jau 
jeigu priima, tai tokią uniją, 
kuri fabrikantams yra geriau
sia. Fabrikantai ir dėjo daug 
pastangų, kad čionai įsigalėtų 
B.S.W. unija, o darbininkai 
tam mažai priešinosi. Gi USLW 
unijos centro viršininkai ir di
delė didžiuma vietinių mažesnių 
viršininkėlių daugiau dirbo del 
fabrikantų, negu del darbinin
kų reikalų ir todėl vadai pas 
darbininkus neturėjo pasitikė
jimo. Prie to visko prisidėjo ir 
Brockton Brotherhood of Shoe 
and Allied Craftsmen viršnin- 
kai, ragindami vietos darbinin
kus neiti j streiką, žinoma, ne
reikia pamiršti ir dabartinės 
bedarbės ir to, kad ant kiek
vieno darbo yra po du arba 
daugiau darbininkus. Kaip ten 
nebūtų, bet vienok šiuom tarpu 
veik visas čeverykų dirbtuves 
užėmė BSW unija. Darbinin
kams šiuom tarpu nors tiek rei
kėtų Įsitėmyti, tai BSW unijos 
prižadai, kurios vadai sako, kad 
nebus algų kirtimo, nedirbs su
batomis, nereikės mokėti už su
gadintus čeverykus ne per dar- 
darbininkų kaltę, lygus darbo 
padalinimas, užėjus bedarbei ir 
ir tam panašius, šiuom tarpu 
skelbiamus per vietinę kapitalis
tų spaudą, prižadus.

5 d. sausio High School Hall 
kalbėjo dr. David D. Vaughan, 
profesorius Socialės Etikos iš 
Bostono universiteto. Tema bu
vo apie jaunuolius ir apie tai 
daktaras kalbėjo. Jis pasakė ge
rą prakalbą. Kadangi kalbėto
jas pasakė, kad jis buvo Vokie
tijoje, Sovietų Rusijoje ir kito
se šalysa, tai po prakalbos iš 
publikos pasipylė Įvairių klau
simų ir veik visi apie Sovietų 
Rusiją. Į klausimus kalbėtojas 
tinkamai ir prielankiai atsaki
nėjo. Kaip pasirodo, tai publika 
daugiausia Įdomauja apie So
vietų Sąjungą.

Parengimo pirmininkas advo
katas John J. Ryan pranešė, 
kad 19 d. sausio, 7:45 vai. va
kare, bus geras kalbėtojas, ku
ris dalyvavo Prieš Karą ir Fa
šizmą Kongrese 3,4 ir <5 dd. sau
sio, Clevelande, tai Generolas 
Smedley D. Butler. Sakoma, 
kad tai vienas iš geriausių kal
bėtojų ir didelis karo priešas. 
Patartina visiem, kas tiktai su
pranta anglų kalbą, nueiti ir iš
klausyti generolo Butler prakal
bą. Prieš karą jau dabar reikia 
veikti, o ne tuomet, kaip ka-_ 
ras prasidės, nes tada bus per- 
vėlu.

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 19 d. sausio, 62 La
fayette St., 2 vai. po pietų. Visi 
draugai ir draugės dalyvaukite, nes 
turim labai daug svarbių dalykų ap
svarstymui, 
portas iš 
mo,

LOWELL, MASS.
Lowell’io Darbininkų Kliubas ren

gia svarbias lekcijas apie sveikatą 
temoje: “širdies Liga“. Lekcijos 
įvyks sekmadienį, 19 d. sausio, 4 
vai. po pietų, Kliubo svetainėje, 338 
Central St. Lekciją duos žymus me
dicinos daktaras ir didelis ligų žino
vas. Dr. Paulo, iš Malden, Mass., ku
ris jau kelis kartus lankėsi Europo
je i ten studijavo. Lekcija šį kartą 
bus duodama rusų kalboje, o ne ang
lų, nes daugelis lietuvių geriau su
pranta rusiškai negu angliškai, tad 
galės pasinaudoti lekcijomis,
čiam visą lietuvių visuomenę daly
vauti ir veltui išgirsti svarbių daly
kų

Knygutė tikrai nepaprastų 
autiniams receptu bus jums 
veltui 
suokite
R U r r E R T 
New

atsiųsta. Tik užadre- 
atvirlaiskj JACOB 

BREWERY.
York City.

BAYONNE, N. J.
L.D.S. 26 kp. rengia puikią “Tur

key” vakarienę, nedėlioj, 19 d. sau
sio, 7 vai. vakare, Capital Hali, 10 
W. 22nd St. Įžanga del vakarienės 
ir šokių $1.00; vien tik šokiams 25c. 
Šokiams grieš gerai žinoma Prof. 
Gurskio orkestrą.

Kviečia Rengėjai.
(13-14)

BALTIMORE, MD.
Visi lietuviai darbininkai dalyvau

kite sausio 26 d. Lenino mirties pa
minėjime, Lehman Hali, 848 N. Ho
ward St., 7:30 vai. vakare. Kalbėto
jas bus Ben Gold, šiame masiniame 
mitinge bus perstatyta jaunimo Te
atras iš New Yorko.

Šis masinis mitingas bus demons
tracija prieš karą ir fašizmą. Impe
rialistinio karo pavojus dar nėra 
prašalintas, o jį tik gali sulaikyti 
darbininkų masinis išstojimas.

ALDLD 25 kp. rengia prakalbas, 
ketverge 23 d. sausio, 1936 m. Lietu
vių svetainėje, 853 Hollins St., pra
džia 8-tą vai. vakaro. Kalbėtojas M. 
Guoba iš Kanados. Jis kalbės apie 
padėtį Lietuvoje ir kaip apginti Lie
tuvą nuo Hitlerio užpuldinėjimu, ir 
apie lietuvių gyvenimą Kanadoje.

Kadangi pirmu syk bus kalbėtojas 
iš Kanados, tai bus svarbu išgirsti 
Kanados darbininkų padėtį. Kviečia
me vietos lietuvius kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti j šias svarbias pra
kalbas.

(11-13)

CHESTER, PA.
Ekstra Svarbus Susirihkimas!

A.L.D.L.D. 30 kp. susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 19 d. sausio, 7 vai. 
vakare, Lietuvių Kliubo Svetainėje, 
339 E. 4th St._ ia bus svečias iš Ka
nados drg-. M. Guoba. Tai pirmu kar- 

jis turės daug-
pasakyti mums apie Ka

lt vi e- 
iš toliaus 

dalyvauti ir atsivesti savo
išgirst drg. Guobos prakal-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
s u d a r

. Š utinys—mitrus receptas ar 

du—dėžė Ruppert’s:—taisyk-
]ė pasekmingam vakarui.

Nesakyk Alus, sakyk Ruppert’s

A.L.D.L.D. 31 kp. metinis susirin
kimas įvyks nedėliojo, 19 d. sausio, 
1 vai. po pietų, Šv. 
svetainėje. Visi nariai 
užsimokėkite duokles, 
daug svarbių dalykų 

Sekr.

Baltramiejaus 
dalyvaukite ir 
taipgi turim 

apsvarstyti.
A. Kaulakis. 
(13-14)

East Sides Vyrukas Patenkina Fifth 
Avenue Žmonių Gomurius

tu jis čia kalbės ir 
svarbaus
nadoje gyvenančius lietuvius, 
čiam visus apielinkės ir 
draugus 
draugus, 
bų. 512

paveiks- 
krajavus 

a u su 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
STOKES
kamp. Broadway

Ike nuo Forsythe St., New 
Yorke, atsikraustė j 48-tą gat
vę prie Fifth Ave. Kitam ne
būtų vykę įtikinti naujai pub
likai. Bet Ike buvo išmokęs, 
kaip svarbu yra susilaikyti, o 
ne brukti, kad žmogus imtų 
vieną ar kitą dalyką. Jis tatai 
patyrė Manny’s valgykloj East 
Sidėj, kur žmonės irgi praval- 
gydavo ne penktukus, bet do
lerius, kai jiems maistas pati
ko. Tos pamokos Ike neužmir
šo ir New Yorko virdurmiestyj. 
Jo pastatyti stalų aptarnauto
jai čia nieko kostumeriui ne
bruka, kad imk ve tą ar tą. 
Palieka pačiam pasirinkt.

Antras dalykas, tai Ike yra 
išmokęs sutaikyti įvairių val
gio dalių ypatybes j vieną ge- 
rą skonį, panašiai kaip muzi 
kantas iš keleto gaidų sudaro 
puikią melodiją arba piešėjas 
su pagelha kelių spalvų paga
mina augštos rūšies paveikslą.

TINKAMAS SUDERINIMAS
Dažnai pietūs ar vakarienė 

nepavyksta tik todėl, kad blo
gai yra suderinta valgio dalys. 
Iš antros pusės, valgiai gali būt 
paprasti, bet jeigu jie suderinti, 
tai ir suteikia žmogui pasiten
kinimą.

Pavyzdžiui, Ike rašo tokį re
ceptą: keptas smelts žuvytės 
duodant valgyt, pridėk žalių su
smulkintų skaniai sutaisytų ko
pūstų ir bulvių; prie mėlynžu- 
vies duok žalių smulkių pupų 
ankštyse ir bulvių apibarstytų 
petruškomis.

Prie mažų mėsos kukulių pri
dėk mažyčių francūziškų žirne
lių ir vikiškai paspragintų bul
vių.

Ike nežiūri, kokios tautos 
yra išrastas vienas ar kitas 
valgis; jeigu tik jis skanus, tai 
Ike ir panaudoja jį savo kostu- 
meriams. Jis yra plačiai pa
saulinių pažiūrų pilietis.

klau-

G.

ren-

Darbininkė.

SKAITYKIT IK PLATIN

PRANEŠIU! Iš KITUR

LOWELL, MASS.

M.

ir

Rinkėjas. kandžių, gėrimų ir gera orkestrą šo-Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų pašalpi- 
nč draugija rengia gražų šokių va
karą ateinantį šeštadienį—sausio 18 
d. Pradžia kaip 7:30 vai. vakare,

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

KiT “LAISVĘ”

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

Kviečia Komitetas 
(13-14)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktį.

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

YOUNGSTOWN, OHIO
Yra rengiama masinis mitingas 

paminėjimui Lenino mirties. Mitin
gas įvyks nedėlioję, 19 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, Central Audito
rium, 225 W. Boardman St. Drg. J. 
W. Ford, negras, bus kalbėtojas, po 
juom bus ir kitų kalbėtojų. Apart 
kalbėtoji: bus rodomas Sovietų ju- 
dis.
tataučius
me paminėjime, 
draugus, kad ir 
nino

JONAS
Marion St., 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

Reikalinga vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
PaLngOs ir taip visokių žolių 'ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

Sausio 4, šeštadienį, Lietuvių 
Tautiško Namo Bendrovės buvo 
dvidešinAtmetinis b a n k i e t as. 
Prie skanių valgių ir geros mu
zikos nebuvo užmiršta ir dar
bininkų spauda. D-gas M. Guo-1 
ba iš Toronto, Kanados, “Dar
bininkų žodžio” atstovas, pasa
kė prakalbėlę ir prašė paremt 
Kanados darbininkų laikraštį 
prisidėdami kiek kas išgali SU i L. D. Kliubo svetainėje, 338 Central 
aukomis. Street.

Aukų tapo surinkta $5.90. 
Aukavo sekančiai: dolerį J. M. 
Kaminskas; 50c Al. Dūda; 30c 
J. Žvirblis, po 25c AI. Kamins
kas, B. Brown, A. Mainionis, 
Juozas Strolis, J. Degutis, V. 
Kaminskienė, H. Shaw, Anna 
Kireilienė, J. Zdanevičius, J. 
Berčiūnas, J. Vaicekauskas, J. 
Andrejunas ir M. Bekerienė. 
Smulkių aukų surinkta 85c. Pi
nigai priduoti M. Guobai.

Visiem aukotojam tariam šir
dingai ačiū.

Kviečiam visus lietuvius ir ki- 
skaitlingai dalyvauti šia- 

atsiveskite ir savo 
jie žinotų apie Lc- 

darbus ir mokslą.
Kompartija.

(12-14)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, 18 d. sausio, 7:30 vai. va
kare, Draugijų svetainėje. 4097 Por
ter St. Kiekvienas narys privalo da
lyvauti, nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstyti, kaip tai rinkimas 
naujos valdybos, taipgi yra ir balsa
vimo blankos, reikale vienybes 
simo. Tad visi būkite!

Rast. M.

PHILADELPHIA, PA.
šešios organizacijos bendrai 

gia didelį balių, tai yrą: 4, ALDLD 
kuopos, TDA kuopa ir Lyros Choras. 
Balius įvyks subatoj, .18 d. sausio, 
Girard Manor Hall, 909-15 W. Gi
rard Ave., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus visokių užkandžių, gėrimų, ir 
šokiai prie geros orkestros. Įžan
ga tik 35c. jr už tą sumą bus gali
ma drabužiai pasidėti. Kviečiam vi
sus skaitlingai dalyvauti ir valandė
lę kitą su draugais pasilinksminti ir 
tuom pat kartu paremsite darbinin
kiškas organizacijas.

Kviečia Komisija.
(12-14) •

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki-

įtų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia- 

itica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Šokiams grieš Jaunuolių Orkestrą. I Chroniški Reumatiški keblumai ir ki- 
Dar lowelieciai tur būt nepamir-'tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu

šo, kaip smagus vakaras buvo su- rite kokią ligą, kurios jūs nesupran- 
rengtas šios draugijos, kuomet bu-'tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
vo “metinis balius”, o šis šokių va- ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš- 
karas rengiamas irgi su geriausiom kintas.
pastangom, tad galima tikėtis, kad Mano Išlygos Yra Prieinamos 
visi atsilankiusieji svečiai apturės 
geriausį laiką.

Prašom visus dalyvauti.
Rengimo Komisija.

(13-14)

MINERSVILLE, PA.
A.P.L.A. 48 kp. rengia puikų ba

lių subatoj, 18 d. sausio, Darbininkų 
svetainėje, 3rd ir South St., pradžia 
7:30 vai. vakare. Turėsim skanių UŽ

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

W1LLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
JUOZAS

KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey. 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N, Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ,, ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis kambarys, Turkiškas Kambarys, 
Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALUS KAINOS PER SA VAITŲ

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties.
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant

Broadway išlipkite ant Flu shing Ave. Bushwick Ave. kvais iš
lipkite ant Cook Street.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir ‘telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis Šešias LAISVI Ketvirtad., Sausio 1936 *

Sunnyside Nameliu
Savininkų Bėdos

Šį Vakarą Išgirskite Apie Lietuvos 
Nepriklausomybės Reikalus

Sunnyside, Queens, buvo 
skaitoma pavyzdinė kolonija. 
Rockefellerio įstaiga, po var
du’City Housing Corporation, 
pardavinėjo namelius geriau 
uždirbantiems tarnautojams ir 
darbininkams, sakydami, kad 
parduodama už tiek, kiek kai
nuoja. Dabar juos užklupo 
bedarbė. Algos sumažėjo. Jie 
nebegali išsimokėti. Iš jų na
meliai atimami desėtkais. Kas 
aršiausia, kad už juos rokuo- 
jama kur kas 
buvo sakyta jų 
juos pirko.

Gyventojai 
ir pavyzdingai 
evikcijas. 
į valstijos teismą, reikalauda
mi iš korporacijos $850,000, 
nurodydami, kad korporacija 
juos apgavo ant tokios su
mos. Bet federal is teisėjas sas? Kokius žygius jis pasiūlė 
Knox atmetė jų reikalavimą, išvengimui karo ir fašizmo ir

Brooklyno lietuviai jau yra 
girdėję, kad Lietuvos nepri
klausomybei gręsia pavojus iš 
Vokietijos Hitlerio fašistų pu
sės. Lietuva turi ir kitų jos 
nepriklausomybės priešų. Lie
tuva taip pat turi ir 
kurie pasiryžę ginti 
priklausomybę.

Kas tie Lietuvos 
kurie padeda ginti
Lietuvos nepriklausomybę nuo 

110811 Hitlerio?

draugų, 
jos ne

draugai, 
Lietuvos

mažiau, i------
vertė, kuomet i

susiorganizavo 
kovoja prieš; 

Jie buvo atsikreipę Į

Mrs. Franklin Roosevelt, 
prezidento žmona, buvo viena 
iš direktorių tos korporacijos, 
kuri taip nušvilpė tarnautojus 
ir darbininkus. Jie sudėjo vi
so savo gyvenimo uždarbius, 
tikėdamiesi gražiai, civilizuo
tai gyventi nuosavuose name
liuose, bet dabar juos mėto 
lauk ir daugelis turės atsidur
ti salaveišių knibždynuose.

Susiedas.

Ką 
rime 
ginti

mes patys galime ir tu- 
daryti, kad padėti ap- 
Lietuvos nepriklausomy-

Kaip apsisaugoti nuo karo 
ir fašizmo čion Amerikoje?

Ką nutarė didysis Jungtinių 
Valstijų prieškarinis kongre-

Lietuvės Moterys Rengia 
Porą Svarbių Prelekcijų

svarbias

sausio, 
mokyto
ju as tas 
bilius irDaktaras J. J. Kaškiaučius 

Kalbės Ir Aido Choras 
Dainuos C. Brooklyne

Gerbiami Central Brooklyn© 
lietuviai, štai jums didelė nau
jiena !

—•‘•"•Ketvirtadienį, sausio (Jan.) 
16-tą dieną, 8-tą valandą va
kare, Lietuvių Neprigulmingo 
Kliubo kambariuose, po num. 
269 Front St., Central Brook
lyne, kalbės daktaras J. J. 
Kaškiaučius iš Newarko, ir 
duos patarimus kaip užsilai-1 
kyti, kad būt sveikais ir kaip j 
išsigydyti sergantiems. Taipgi' 
bus galima daktaras paklausti da 
apie visokias ligas, jisai duos Sherwood, jaunos žmogžudės, 
tinkamus atsakymus.

Prakalbos pertraukoje dai
nuos Aido Choras, kad net sa
lė drebės ir taipgi dainuos so
listė L. Kavaliauskaitė, kuriai 
pianu akompanuos II. Depsiu-

V, tė. *
Taigi visi ir visos, vyrai ir 

moterys, merginos ir vaikinai 
ketvirtadienio vakare eikit į 
Kliubo svetainę ir išgirskit 
daktaro prakalbą ir daininin
kų dainas, nes Central Brook
lyne retai esti tokie parengi
mai.

Įžanga visiems dykai.
Rengia ir kviečia

ALDLD. 24-ta Kuopa.

Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas bėgiu sekamų dvie
jų savaičių turės dvi 
prelekcijas.

Ketvirtadienį 23 
Amelia Jeskevičiutė, 
ja, išaiškins mums, 
gimdymo kontrolės
ką jis duotų darbininkėms mo
terims.

Ketvirtadienį, 30 sausio, 
daktarė Aldona šliupaitė duos 
prelekciją vien merginoms- 
moterims sveikatos ir moterų 
hygienos klausimais. Taipgi 
viena iš geriausių kalbėtojų 
aiškins moterų organizacijos 
svarbą.

Teis Baduolę, Kūdikio 
Žudytoją

Rep.

N-ewburgh, N. Y., praside- 
teismas Mrs. Dorothy

kuri pereitą rugpjūtį prigirdė 
savo 2 metų sūnelį. Jinai pa
ti štai kaip aiškino policijai:

“Aš k ątik jį prigirdžiau”, 
sakė ji tuoj po nužudymo. “Aš 
neturiu kuom jį maitinti ir aš 
negaliu pakęsti žiūrėjimo į jį 
alkaną. Aš jį maudžiau, kol 
jis privargo. Tuomet aš jį 
panardžiau vandenin ir lai
kiau iki jis nustojo krutėjęs.”

Ji keli 
burlesko 
krautuvėj 
paskiaus
utėlynuose buvo priversta gy
venti, kaipo bedarbė. Jinai iš
balus, sumenkus. Nepažint jo
je gražuolės, lakios ir vikrios, 
kaip paukštė, aktorės. Tai iš
dava kapitalistinės gerovės.

Demonstracija Laimėjo
Pereitą šeštadienį įvykusi

»•

I dų darbo savaitę; 13 legališ- 
kų švenčių, apart Pirmos Ge
gužės, ir laiką ir pusę už virš
laikius, taipgi apie 15% algų 
pakėlimą.

apgynimui Lietuvos nepriklau
somybės?

Tais ir kitais klausimais iš
girsime aiškius ir teisingus at
sakymus šio vakaro prakalbo
se. Kalbės J. Siurba, “Tiesos” 
redaktorius, ir R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, abu ge
ri tu klausimu žinovai. Jiedu 
atstovavo lietuvių organizaci
jas Trečiam J. V. Prieškari
niam Kongrese, kuris įvyko 
šio mėnesio pradžioj, 
landė.

Prakalbos įvyks ketvirtadie
nį, 16 sausio, 7:30 vai. vaka
ro, “Laisvės” svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Įžan
ga veltui. Rengia Brooklyno 
ir Apielinkės Lietuvių Bendro 
Veikimo Komitetas. Brookly-I 
no lietuviai turėtų skaitlingai' 
dalyvauti šiame svarbiame su
sirinkime.

žinomas
Vaidins

yra;
J ą 
ar- 
pa-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 185-tos Kp. Susirinkimas
Šį ketvirtadienį, sausio 1611., įvyks 

ALDLD 185-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas Kyburio svetainėje,1 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
8-tą vai. vakaro.

Visi nariai susirinkite, nes yra 
i labai svarbių klausimų apsvarstyti.

M. Misevičienė, Sekr.

metai atgal buvo 
šokėja. Paskiaus 
pardavėja, o dar 
Išganymo Armijos

virš 3,000 projektų darbinin-j ..... x 
kų demonstracija prie WPA^ Kaihasiuvius Saukia 
centralinės raštinės jau Budėt ir Kovot 
pasėkas. Victor Ridder, WPAi 
administratorius, antradienį 
pranešė, kad atleidžiamųjų 
skaičius sumažintas. Buvo ža
dėta atleisti 20,000, dabar 
jau užteksią atleisti 2,000. 
A&tuoniolikai tūkstančių žmo
nių išgelbėjo darbus. Verta 
buvo demonstruot, ar ne?

Kiek Gavo Pašalpos?
New Yorke 1935 metais 

383,384 žmonės išpildė apli- 
kacijas gavimui pašalpos. Ta- 
čiaus šelpta tik 213,974. Reiš
kia, 169,410 žmonių atmesta. 
Įskaitant jų šeimynas, bus 
milžiniška masė žmonių, ku- 

, tiems buvo reikalinga pagel- 
ba, bet negavo.

Zimmerman,
ILGWU 22-ro

pasiuntė

Protestuoja Prieš 
Bjaurų Judį

Charles 
dresmeikerių
Lokajo pirmininkas 
protestą Capitol teatro mana- 
džeriui prieš rodymą judžio 
“Riffraff”, kuris yra bjauriai 
priešdarbininkiškas. New Yor- 
ko gyvenetojai šaukiami boi
kotuoti tą judį. Jo protestas 
pusėtinai svarbus, kadangi jis 
kalba varde 30,000 narių di
džiausio unijos lokalo pasau
lyje.

Pamatykit Puikų 
Vaidinimą

Keturios Brooklyno LDD 
kuopos stato scenon veikalą 
“Praeities šešėlis”. Tai 
įspūdinga 4 aktų drama, 
režisuoja gerai 
tįstas Valentis,
rinktiniai artistai, ši drama 
jau buvo vaidinta pereitą ge
gužės mėnesį, bet buvo daug 
reikalavimų atkartoti, ką ren
gėjai ir padarys šį sekmadie
nį, tik šiuo sykiu su naujais 
pagerinimais ir papildymais, j 

! Šį kartą vaidinime dalyvaus ir
Cleve-1 piečiai žinomas ansamblis Lie- 

j tu vos Daina.
Kaip žinia, šios LDD kuo

pos yra pasisakę už lietuvių 
darbininkų vienybę, stodamos 
už tai, kad LDD susivienytų 
organizaciniai su ALDLD. To-1 
del iš ALDLD narių ir pritarė
jų pusės parėmimas šio paren
gimo, kaip tik pasitarnaus su
stiprinimui prasidėjusių drau
gingumo ryšių.

Vaidinimas įvyks šį sekma
dienį, 19 sausio, Labor Lyce
um svetainėje, 949 Willough
by Ave., Brooklyne. Durys at
daros 3:30, vaidinimas prasi
dės lygiai 5 vai. Įžanga $1, 
75c., 50c. ir 40c.

Rep.

Trumpos Žinutės
WPA technikai, nepasiten

kinę vergiškomis WPA algo
mis, stato reikalavimus mokė
ti nuo $35 iki $65 į savaitę 
algas, kokiomis yra tų amatų 
darbininkų unijines algos.

Gaisriniai slastai—senoviški, 
netikę namai vėl tapo krema- 
torija juose gyvenantiems 
biedniokams. Gaisre prie 313 
W. 44th St., New Yorke, su
degė du darbininkai.

Ben Gold, kovingas kailia- 
siuvių vadas, atsišaukė į visus 
kailiasiuvius rengtis kovai— 
generaliam streikui už apgy
nimą savo reikalų. Atsišauki
me tarp kitko sakoma:

“Bosai reikalauja sugrįžt 
prie 40 valandų darbo savai
tės. Bosai reikalauja atsisa
kyti legališkų švenčių. Jie rei
kalauja atiduoti bedarbių fon
dą. Kailiasiuviai darbinin
kai : Bosai turi gaut atsakymą, 
kokį jie užsipelno.”

Streiką manoma skelbt 1 
vasario. Mobilizacija pradeda- 
dama šį vakarą, masiniu mi
tingu Manhattan Opera 
House, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.

NEW YORK CITY, N. Y.
A.L.D.L.D. 23 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, 17 d. sausio (Ja
nuary), 7 vai. vakare pas Charles 
Matthews, 410 W. 33rd St., N. Y. 
C., Apt. 4. Yra svarbių dalykų ap
tarti. Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.
(12-13)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Ncwarke po numeriu 

498-500 Ferry St. geras biznis. Per 
daug metų išdirbtas, yra karčiama, 
restaurantas ir 14 fornišiuotų kam
barių. Viskas gerame stovyje, nau
jai pataisyta, naujausios mados įren
gimai. Randasi ant bizniavo kampo. 
Randa pigi už namą. Kas norite ge
ros vietos ir pigiai nusipirkti—gera 
proga. Viskas parsiduoda su pilnais 
laisniais. Priežastis pardavimo—tu
rim du biznius, vieną turime pa
duot. Būtinai pamatykite šį pirki
ni, gera proga tam, kuris nori eiti j 
biznį. Visuomet galite matyti arba 
šaukite: Mitchell, 2-9356.

F. LESAVIČIUŠ, 
498-500 Ferry St., Newark, N.J.

(12-14)

Notice ir hereby given that Ba
ker’s Distributing Co., Inc., of Brook
lyn, N. Y., has registered its trade
mark “Grand Cake” with the Secre
tary of State of New York, to be 
used on bread, rolls, cakes, and fi
nished bakery products of every des
cription.

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui paįrusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

LIULW4
<į

GERIAUSI A DUONA 
@^^SCHOLES BAKING 

532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 8-9538. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

I 
j

Užsisakykit ‘Sunday Worker’
“Sunday Workeris” išeina 

28 puslapių ir turi įvairiausius 
skyrius, net ir juokingų pa
veikslėlių (funnies). Vaikai ir 
jaunimas juos labai mėgsta. 
Yra daugybė šiaip paveikslų. 
Turi judžių, sporto ir meno 
aprašymus, knygų peržvalgą, 
žinių, apysakų, mokslinių raš
tų. žodžiu, yra laikraštis visai 
šeimynai. Užsisakius, laikraš
tis bus pristatomas į namus. 
Užsimokėsit 5 centus, kada 
pristatys laikraštį.

Žuvies Pardavėjai Laimėjo
žuvies Krautuvių Darbinin

kų Lok al as 635 pasirašė su
tartį su darbdaviais. Sutartis 

• garantuoja 5 dienų, 51 valan-

Stebėtinai puiki programa, 
taipgi punktuališka pradžia 
ir užbaiga bus šiame Lenino 
minėjimo mitinge, kuris įvyks 
jau šį pirmadienį, 20 sausio, 
milžiniškoj Madison Sq. Gar
den svetainėje. Tikietai smar
kiai parsiduoda ir tikimasi 
perpildyti svetainę.

šiandien bus teisiami 16 
vyrų ir moterų, Ozone Park 
gyventojų, už pikietavimą 
Casino teatro, kur buvo rodo
mas priešdarbininkiškas judis 
“Red Salute”. Teis Far R.o- 
ckaway magistrato teisme. Gi
na Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

MMi

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

n

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpo 12th ir 13th Sts.. N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 11-1; 5-8; Sekmad.: 11-1 dieną
TcJ.: Algonquin 4-8294

Tel. Virginia 7-4499

(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kaštų. Turime puikiai 
įtaisytą pagrabam patalpą, pa

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

■

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

300 Lincoln Road, Brooklyn, N.Y,
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas 
svoris, 2000 svarų į toną.

s. * i o
INgersoll 2-6761 Nyf "

patikrintas

Klauskite 
BEN DUBIN

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

p=| KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

Dewey’o, neva raketų tyri
nėtojo, agentai slapta užpuolė 
maliorių unijos 9-to Distrikto 
Tarybos raštinę ir išnešė vi
sus dokumentus. Užpuolimas 
padaryta kaip tik tada, kada, 
taryba pasiliuosavo nuo Zaus- 
nerio, kuris dėka smurtui pa
silaikydavo ant narių spran
do. Tada pradėjo jieškoti ra
ketų, kada patys unijos na
riai užkirto joms kelią. Tas 
geriausia parodo tų neva ty
rinėtojų tikslus.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo, Juozo Že

maičio, mes 13-tais ii’ 14-tais metais 
sykiu gyvenome Cleveland, Ohio. 
Dabar nežinau, kur jis randasi. Pra
šau jo paties atsiliepti arba kas apie 
jį žinote, malonėkite pranešt, už ką 
būsiu dėkingas.

Alek Chukauskas, 108 Inslee Place 
Elizabeth, N. J.

(13-15)

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalžamuoja ir laidoja nubiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Whiskey A Blend
ALL LTALICHT wmllllt-į
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HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, A.Y
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės . .,

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS “

SKUTIMAS '

Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

X

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
88 Park Row, oppoilte City Hail 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo 

{staiga

**
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